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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur-

____dlıkj«'in j^ r ___

K: 9 F; 9 A: 28 Bö 

7 kumandanı Yüz

başı Nuri Ef.

Arzuhal hulâsası i Tincünıen k a ra n  ve ne sebeplen verild iğ i

Haksız olarak m aa

şının kesildiğine dair

K. 9 F. 9 Al. 28 Bö. 7 kumandanı Yüz - 

başı Nuri imzasıla Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dileği:

Antalyada iken K. 9 a tayin emrini almış 

isede harcırah havalesinin tükenmesi dolayısıle 

harcırahını almadığından havalesi gelinceye 

kadar eski kıt’asında kaldığı halde yeni kıt’ası- 

na iltihak tarihine kadar geçen müddete ait 

maaşı kesildiğinden kendi elinde olmıyan bu 

teahhurdan dolayı mağdur edilmemesini iste - 

mekten ibarettirr

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar - 

şıhkta:

1108 sayıh maaş kanununun 2inci madde

sinin son fıkrasında;

«: Her ne sebeple olursa olsun muayyen 

müdette mahalli memuriyetlerine muvasalat 

etmiyenlere yolda geçen fazla günler için maaş 

verilmeyeceği »

ve dürdüncü maddesinde dahi: 

oc 15 gün zarfında memuriyeti mahalline 

hareket etmiyenlere, tarihi infikâklerile muva

salatları arasında geçen günler için maaş ve - 

rilmeyeceği» mutlak olarak zikredilmiş olduğu 

cihetle harcırahına intizaren muayj^en müdette 

ve mahalli memuriyeti cedidelerine muvasalat 

edemiyenlere bir gûna maaş itasına imkân 

olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte ;

Maaş kanununun 2 ve 4üncü maddelerinin 

kat'ı sarahatına karşı bu bapta bir muamele 

yapılmayacağının arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar M> K. tarihi

1 10-11-1929
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TArzuhal verenlerin 

I adı, sanı ve otur-

I_____ yer

Ankara: Taİıtakalede 

Aydemir sokağında 

doğramacı Sait usta 

dükkanında Aslan 

oğlu Kâmil Onbaşı

Arzuhal hulâsasf 'Encümen kararı ve no scb(!pten verildİL^n

Malûliyeti dolayisile 

zam talebine dair

7 3 7 ! Karahisarlı Köse Ali 

Ef. ve arkadaşları

Rumlardan rızalarile 

satın aldıkları arazi 

hakkında

j Aslanoğlu Kâmil Onbaşı imzasiia Yüksek 

I Reislik makamına sunulan arzuhal Encümeni- 

' m ize gönderilmiştir.

I Dileği:

Ahiren yapılan tıbbi muayenede malûliyeti 

; 2 inci derecede görülmesine mebni maaşına 

' %  50 zam edilmişsede Muh. Di. Vize Komis- 

’ yonunca bu zammın tarihinde tereddüt vukuuna 

j binaen elan zamdan istifade edemediğinden 

i hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

: M. M. Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

; karşılıkta:

i Arzuhal sahibinin gerçi ikinci devre mua

yenesinde maluliyet derecesi tebeddül etmiş 

I isede maluliyet derecelcri tebeddül edenlerin 

' maaşları sabit kalarak yalnız terfih zamlarının 

j tebdili icap edeceği hakkında Muh. Di. Komis- 

; yonunun bir kararı mevcut olduğu ve ancak bu 

I muamele hakkında Karalıisarışarki meb'usu B.

, Ef. tarafından R. M. M. ine hitaben verilen 

, takririn elyevm Bütçe Encümeninde bulunduğu 

I ve mezkûr takrir üzerine verilecek karara 

i kadar bu gibiler hakkında bir muamele yapıla- 

i mıyacağı bildirilmiştir.

I îcabı söyleşi Idiktc :

, B. M. M. Heyeti Umumiyesince verilen ve 

I 8-VI-029 tarihinde neşrolunan 516 sayılı ka- 

i rnrda : Maluliyet maaşlarının tahsisine, ma- 

I lûliyet' derecelerinin esas tutulduğu ve bu de- 

! recelerin, muayyen zamanlardaki muayene ne- 

i ticesinde tebeddül vukuunda malûliyet maaşile 

; ona merbut terfih derecesinin de değişmesi 

j lâzımgeleccği sarahaten anlaşıldığı cihetle key- 

! fiyetin tefsirine mahal olmadığı » takarrür 

 ̂ eylemesine binaen arzuhal sahibinin bu karar 

dairesinde muameleye tabi tutulması hususu

nun M. M. V. ine iblâğına ve kendisine de 

' anlatılmasına karar verildi.

I Karar JV' K. tarihi

! 2 1 0 - n - 1929

Karahisarlı Köse Ali ve arkadaşları imzala- 

rile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Memleketi terk etmek istiyen Rumların 

Hey. V. lenin 12-XI>338 tarih ve 1982 sayılı
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı vc ne sebepten verild iğ i

İ358| Koyulhisann Musa- 

' feruz karyesinde Am- 

! ca oğullarından Ne- 

‘ simi Ef.

gasbedildiği

kında

Mulk ve tarlalarının

hak-

kararile mübadeleye tabi tutulmazdan evvel 

kendi rizalarile sattıkları mülk ve tarlaları 

331 senesinde Ermeniler lıakkındaki emvali 

metruke kanununa müzeyyel 15-IV-330 tarihli 

kanuna müsteniden hâzineye intikal etmişçesine 

mahkemeye verilerek ellerinden alınmakta bu

lunduğu cihetle haklarının korunmasını iste

mekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müstedi'lerin kanunen şüpheli addedilen 

müddet zarfında mevzubahs tarihle tasarrufları 

altına geçirdikleri bu malların mahkemeler 

mukarreratına dayanılarak kendilerinden istir

dat olunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Mahkemeler kararile yapılan istirdat mua

melesine karşı bir şey denilemiyeceğinin arzu

hal sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

3 6-11-1929

' Dcğirmentaş köylü Amca oğullarından 

; Nesimi imzası la Yüksek Reislik makamına 

’ sunulan arzuhal En. iınize gönderilmiştir, 

j Dileği:

' Mülk ve tarlalarının nüfuz sahibi kimseler 

tarafından alınmakta olduğundan hakkının 

I korunmasını istemekten ibarettir.

' Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen 

‘ karşılıkta:

i Müstedinin Koca Mustafa Aga namında 

I birile müştereken Rumların nakli sıralarında 

i kanunen şüpheli addedilen zaman zarfında 

I söylenen malları tasarrufları altına geçirdikleri 

hükmen sabit olduğu ve bu hükmün Temyiz

1 Mahkemesinin tasdikına da iktiran eylediği 

cihetle mezkûr malların kat'iyet kesbeden 

! mezkûr karar dairesinde kendilerinden istirdat 

edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Hükmen taayyün ve tceyyüt eden bir 

i  muameleye karşı idareten bir şey yapılmıya- 

i cağının arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar A" K. tarihi

4 6-11- 1929



Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encünnen k a ran  ve no sebepten verild iğ i

273 Bandırmanın Şev- 

ketiye Nahiyesine 

merbut Kocagöl Kar

yesi Heyeti İhtiyari- | 

yesi ;

Arazileri hakkında

1244 Karapınar kariyesin- 

de Şerif Efendi

Urfa Meb’usu Mah

mut B. n ahdumla- 

rının adanılan tara

fından mezruatına 

vaziyet edildiğinden 

şikâyeti

Kocagöl Köyü muhtar ve ihtiyar heyeti 

mühürlerile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal Iıncümeninn'ze gönderilmiştir.

Dilekleri;

Manyas gölü kenarında arazi i mevattan 

ihya eyledikleri arazinin mal memurları tara

fından istirdadına kalkısıldığı cihetle haklarının 

korunmasını ve kanunun bahşettiği müsaadat- 

tan istifade ettirilmeleri veya münasip bedele 

kendilerine verilmesini istemekten ibarettir.

Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Borçlanmanın bidayeten tayin ve tespiti 

İskân İdaresine ait olmasına mebni işbu köy 

halkının borçlanma suretile istedikleri araziye 

mütedair evrakın mezkfır idareye tevdii husu

sunun Balıkesir Defterdarlığına yazıldığı 

bildirilmiştir.

Derhal sahiplerinin iskân dairesine müra

caatları lüzumunun kendilerine anlatılmasına 

karar verildi.

K^rar K. tarihi

5 6/1 1/1929

Karapınar köyünden Şerif imzasile Siverek- 

ten Yüksek Reislik makamına gönderilen telgraf 

Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Yetim bir çocuğun tasarrufunda bulunan 

bağ ve bahçeyi ortaklık suretile zeretmekte 

iken Urfa Meb'usu Mahmut B. mahtumları 

tarafından gönderilen müseliah eşhas tarafından 

bütün mezruat ve mahsulâta vazMyet olundu

ğundan mağduriyetten vikayesini istemekten 

ibarettir.

Dahiliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Bu bapta yapılan tahkikata nazaran :

I — Telgranı sahibi Kuranh İbrahim Ef.- 

nin ailesi Mehdiye Hanımın çift ortağı olup 

meb'us Mahmut Beyin oğulları Memet Emin 

ve Sami Efendilerin tahrikile silâhlı adamlar 

tarafından bağ ve bahçelerindeki ekinlerine el 

uzattığı hakkındaki şikâyetin doğru olmadığı ;

II — Esas mes'ele Mehdiye Hm. ın kardeşi 

Sıddık Ef. inin Memet Emin ve Sami Ef. lerle
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ıs Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Kncihrıcn k a ran  vc no sebepten verild iğ i

1282 Mardin Askerlik Şu

besi dairesinde ve 

Mardinde mukim 

hesap memuru mu

avinliğinden matrut 

Hüseyin Sabri Ef.

ey i görüşmesinden ve mezkûr bağ ve bahçe

deki hissesini mumaileyhimin ortağı Uzun 

ziyaret köylü Halide kiraya vermesinden ve 

Kuraııh İbrahim ile Memet Emin ve Lem'i 

Ef. 1er arasnıda eskiden beri mevcut düşmanlık 

dolayisile bu şikâyetin uydurulmuş olduğu ve 

maamafi bu baptaki tahkikat evrakıııııı müddei 

umumiliğe verildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Bu bapta idaretcn yapılacak bir muamele 

olmayıp mahkeme hükmüne intizar zarurî ol

duğunun arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar M' K. tarihi

6-11-1929

îadei rütbe olmadığı 

takdirde tekaüt ma

aşlarının itası hak

kında

Mardin Askerlik Şubesi Hesap Memurluğun

dan matrut Mustafaoğlu Hüseyin Sabri imzasile 

Yüksek [Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği :

Kendisinin haberi olmadan mezun olan bir 

neferin jurnalla ipkasından dolayı tardedildiğin- 

den askerî hareketlerde sebkcden hizmetlerine 

mükâfaten muamelesinin tashihini ve tekaüt 

maaşlarının verilmesini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

I — Arzuhal sahibi istiklâl harbinde M id

yat Askerlik Şubesinde istihdam olunduğu 

sırada Şube Reisvekili Yüzbaşı İsa ve sabık 

İkinci Bölük Kumandanı Yüzbaşı Mahmut 

Ef. lerle birlikte gayri meşru istifade peşinde 

koşarak sirkat ve sahtekârlık ve diğer 

suretlerle su'istiınallerde bulunmak suçundan 

dolayı 7 inci Ko. Or. Ümera ve Zabitan Divanı 

Harbince icra kılınan muhakemesi neticesinde 

sahtekârlık filine iştiraki sabit olmasına binaen 

Askerî Ceza Kanununun 182 inci maddesi delâ- 

letile 183 üncü maddesine tevfikan askerlik 

silkinden tardına ve erzak açığından 1815 

kuruşun tazminen tahsiline dair verilen hüküm 

Askerî Temyiz Divanının 23-6-1341 tarihli 

ilâmile kat'iye kesbeyledikten sonra usulen 

iradei milliyeye iktiran eylediği;

II - Hükümde adlî hata bulunduğundan
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ca Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

218! İ7.mir - Kasaba ve 

1146 Temdidi Demiryolu 

I Hareket Dairesinde 

. Füruzan Ef.

bahisle muhakemesinin iadesi dileğinde bulu

nan mahkûmu aleyhin arzuhali tekrar nüküm 

evrakile Askerî Temyiz Divanına gönderilmiş 

isede talebi vakiin evrakı esasiyei dava ve 

muhakeme zabıtnamelerine nazaran gayri varit 

görüldüğü cihetle mezkûr divanca 928 birinci 

teşrinde reddine karar verildiği;

111 - Cürüm istiklâl harbinde hadis olmuş 

isede vazifeden münbais bulunması itibarile 

19-2-1339 tarih ve 372 sayılı kanun ahkâmın

dan istifadesi mümkün olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Hükümde adlî hata vukuunu gösterecek bir 

hal görülememekle beraber af kanunundan 

istifadesi de kabil olamıyacağının arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. tarihi

7 6-11-1929

Vaktile teffiz edilen 

Yunan emlâkinden 

çikarılmamaları hak

kında

İzmir- Kasaba ve Temdidi Demiryolu Hare

ket Dairesinde Füruzan, Yunan emlâkinde 

meskûn mübadiller, Tevfik ve arkadaşları 

imzasile İzmirden Yüksek Reislik makamına 

sunulan telgraflar En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Kendilerine vaktile teffiz edilen Yunan 

mallarından çıkarılmakta bulunduklarından 

mağduriyetten kurtarılmalarını istemekten iba

rettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Yunanlı emlâki aliden ve kanunen hâzinece 

idare ve furuht olunarak menlelıülhaklarına 

tevzi olunacağından bunların mübadillere tef- 

fizine imkân bulunmamakla beraber bu gib i

lerden iskâna muhtaç olanların diğer bina

larda iskânları hususunun Da V. ine yazıldığı 

bildirilmiştir.

İcabı düşünüldükte:

Telgraf sahiplerinin Da. V. ine müracaat

ları lâzım geldiğinin kendilerine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar .V K. tarihi

8 6/11/1929
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Arazulıl verenlerin 

adı, sanı ve -otur

dukları yer

Arzuhal hulasası | I*]n(*iimon kararı vo no sebepten verild iğ i

1350 İstanbul: Yeni Köydej 

Osman Reis Mahall- î 

esinde 349 Ali | 

B. merhumun ailesi | 

Belliye Hm.

882 numaralı kanun 

mucibince hane ve

rilmesi hakkında

932 Şiirdin Sason Kazası 

ahalisinden Seyfed- 

din oî>lu Selman Ef.

Bir mektebe yerleş

tirilmesi hakkında

Belliye imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

323 senesinde Batum’da Ermeniler tarafın

dan öldürülen zevci Van Valisi Ali B. Ailesi- 

ninde 882 numaralı kanundan istifade ettiri

lerek malûm kıymet dairesinde kendilerine 

Ermenilerden kalan mülklerden verilmesini 

istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen cevapta:

Ermenileı tarafından öldürülen Türk ricali 

aileleri 882 sayılı kanuna merbut cetvelde 

tayin edilmiş olmağla arzuhal sahiplerinin 

mezkûr kanundan istifadesine imkân bulunma

dığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte.

Kanunun muayyen eşhasa ait olmasına 

binaen dileği yerine getirilmiyeceğinin arzuhal 

sahiplerine anlatılmasına karar verilmiştir.

Karar K. tarihi

9 6-11-1929

Şiirdin Sason Kazası ahalisinden Seyfeddin 

oğlu M. Yılmaz imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Şehit oğlu bulunması dolayısile askerî 

mekteplerden birine kabulünü islemekten 

ibarettir .

M.M.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Arzuhal sahibinin geçen sene Mahcı' oğlu 

Asekerî Lisesine kabul edilmemesi esbabı geçen 

sene kabul edilen talebelerin aliyülâlâ derecede 

şehadetnameleri ile kadroları ikmal edildiğinden 

ve kadroda nıünhalât olmadığından ileri gelmiş 

ve Kuleli Lisesine girmesi mümkün iken gay

bubet etmesi hasebile kaydedilmediği ve bu 

sene memleketine yakınlığı itibarile Tokat ve 

Erzincan mekteplerine girmek istediği takdirde 

gazetelerle ilân edilen kayıt ve kabul şeraitine 

göre usulen müracaatı lâzımgeleceği bildiril

miştir.

İcabı söyleşildikte :

Ders senesinin hululüne binaen gelecek
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Arzuhal verenlerin

adı, sam ve otur- | Arzuhal iıulâsası Encürnon kararı ve ne sebeplen verild iğ i

dukları yer ' _______ _________________________________

i 1 sene beyan olunan veçhile icabına tevessül

i I eylemesi lâzım^eleceğinin arzuhal sahibine

' anlatılmasına karar verildi .

: I Karar ,V' K. tarihi

1431 Çanakkaienin Bayra- Oğlu için emlâki 

miç Kazasında Topal metrukeden bir dük-

Ahmet Çavuş kân istiyor

1004 Refah iyenin Cami 

Şerif Mahallesinden 

Müîtüzade Hulusi 

liamdi Ef.

Çıkarıldığı Erzincan 

Lisesine tekrar alın

ması hakkında

10 6-11-1929

Toyran muhacirlerinden Topal Ahmet Çavuş 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

337 senesi nihayetine kadar aldığı ınuhta- 

cin tertibinden 250 kuruşun kesildiği ve 

kendisine bir dükkân verilmiş isede maişetine 

kifayet etmediğinden dükkânının yanında 

bulunan furumın da kendisine teffizini iste

mekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müsted'i balkan harbinden sonra hicret 

etmiş 3 oğlu bir de zevcesi olmak üzere 5 

nüfustan ibaret olup adiyen kendisine bir 

dükkân verildiği ve istediği furunun adiyen 

kendisine tahsisine imkân bulunmadığı bildiril

miştir .

İcabı söyleşildiktc :

Arzuhal sahibinin dileğinde kanunî bir hak 

görülmediğinin kendisine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar ,V' K. tarihi 

V P '  “ 6 ^ - 1 9 2 9

Refahiyeden Müftüzade Hulusi Hamit imza- 

} sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Çıkarıldığı Erzincan Lisesine tekrar alınma

sını istemekten ibarettir. M. M. V. arzuhal 

sahibinin mektep talimatnamesi mucibince 

zabitliğe elvirişli ohnad'.ğından mektepten 

çıkarılması lüzumu sıhhiye heyetince tasdik 

kılındığı cihetle tekrar kabulüne imkân görül

mediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Mektep talimatnamesine nazaran dileği 

yerine getirilemiyeceğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi 

~ 12 ~r)-ir-1929”
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur-

_____
Edremitte sabık Ku- 

vayi Milliye Âzayi 

faalesinden Konyada 

Sabuncu Avni

Arzuhal hulâsası Ihıciinıoıı kararı vo no soboptcMi voriM igi

Ermeni emlâkinden 

verilecek olan hane

nin teffizinin inta

cını rica ediyor

Midi 11 ili Sabuncu Avni imzasile Yükse Re

islik makamına sunulan arzuhal Encümenimize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Konyada kendisine teîfiz için metruk Rum 

malı olmadığından Ermeni mallarından birinin 

teffizine müsaade olunmasını istemekten ibarettir.

Da.V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mütegayyip eşhastan metrıık mallar l-VII- 

928 tarihinden sonra temlik kanununun 6 mcı 

maddesi mucibince hazinei mâliyeye geçtiği 

ve müsted’inin müracaat tarihi de muahhar 

olduğu cihetle istid’ası is'af olunmıyacağı b il

dirilmiştir.

İcabı süyleşildikte :

30-V-g28 tarih ve 1 3 3 1  sayılı kanunun

O ıtıcı maddesi sarahatine göre dileği yerine 

getirilemiyeceğinin kendisine anlatılmasına ka

rar verildi.

Karar K. tarihi

13 6- 11 - 1929

1322! 1 inci K .O . Ut. Ta.

I Ua . açığından M. 

’ Esat

Tekaüde şevkinden 

şikâyet

; 1 inci K. O. İst. Ta. U açığında M. Esat 

i imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

I arzuhal En. imize havale olunmuştur.

Encümenimizce bu bapta yapılan tetkikat 

neticesinde:

I D. H. in mumaileyhin hapsile beraber 

! tekaüde şevkini de hüküm altına almaması ve 

I bir zühul eseri olsa bile işbu hükmün Ask.

; Ten. D. inca da tasdik edilmiş olması hasebile 

i aynen tatbiki lâzım gelip hükümde münderiç 

I olmıyan tekaüde sevk keyfiyetinin dairesince 

Ask. Te. Kanununun 200 üncü maddesine 

I müsteniden tatbik edilmiyeceğine 3-IV-1929 

' tarih ve 508 sayılı kararla tespit edilerek 

M. M. V. ine gönderilmişti.

! M. M. V. inin 30 -IV- 1929 tarih ve 

sayılı tezkeresinde verilen karara kanunî müddeti 

zarfında itiraz edilmekle Ad. En. inden bu 

, baptaki mütalealan'sorulmuştu.

Gelen cevapta: 

j Askerî Ceza Kanununun 200 üncü 

I maddesinin 2 inci fıkrasında 6 aya mahkûm 

, olanların tekaüde sevkolunacakları musarrah



10 ~

Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası jrinciinıeıı kararı v (î ııo sobeplcıı vorild iğ i

j

olmasına göre asıl cezadan ayrı olan bu keyfi

yetin fer'î mücazattan sayılacağı ve hükümde 

i zikrolunmasa dahi vekâletçe C ay hapsi 

iıakkında bir mahkûmiyete uğrayan ınüsted'inin 

tekaüde şevki kanunun bu sarahatine göre 

muvafık olduğuna ittifakla karar verildiği

i bildirilmiştir.

' İcabı söyleşildikte:

Ad. V. inin bu baptaki hukukî noktai 

nazarı En. imizce de muvafıkı nefselemir 

görülmekle keyfiyetin M. M. V. ine iblağına 

ve dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. M' K. tarihi

14 6-H-1929

1457ı İstanbulda Makidun- 

ya mübadillerinden 

İsmail Ef.

1053i Malkarah İsa Ef.

Kendilerine teffiz 

edilen emlâkin istir

dadına tevessül o- 

lunduğu hakkında

jCezasının affini is

tiyor.

Makidonya ve Yenişehir mübadillerinden 

İsmail Şefik ve arkadaşli^ı ve Ayşe imzalarile 

İstanbuldan Yüksek Reislik makamına çekilen

2 telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Kendilerine teffiz edilen gayri menkul em

lâkin istirdadına tevessül olunduğundan mağ

duriyetlerine meydan verilmemesini istemekten 

ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen cevapta:

İstanbul Metruk Mallar Müdürlüğünden 

gelen tahriratta müsted’ilerin matlubu is'af 

edildiği bildirilmiştir denilmektedir.

icabı söyleşildikte:

Neticenin telgraf sahiplerine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar .V K. tarihi

15 6 11 1929

Hurşitoğlu Isa imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde
rilmiştir.

Dileği:

Zevcesini hataen öldürdüğünden cezasının 

affini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen cevapta:

Arzuhal sahibinin zevcesini çifte tüfenğil^ 

dikkatsizlik' neticesi öldürdüğü snbit olduğun

dan ceza kanununun .|55 inci maddesine 

tevfikan bir sene hapse mahkıım edildiği ve



-  11
I Arzuhal vorcıılerin 

^ : ad) sam ve otur

dukları ver

Arzuhal hulâsası |l'lH(‘üıiH*ıv karnrı ve ne s(‘boj)Uiiı verild iğ i

1089 Kabakunı Karyesi 

namına muhtarı.

Vilâyetin müsaade

si le boş tarlalardan 

maliye memurları 

icar , istiyorlarmış.

1515

' mahkûmiyeti suretine nazaran son af ve tecil 

i kanunundan istifade ettirildiği bildirilmiştir.

‘ İcabı söyleşildikte:

' Dileği yerine getirildiğinin kendisine anla-

I tıimasına karar verildi.

; Karar M' K. tarihi

16 6 - l M 9 2 Q '

Kabakunı Köyü namına muhtarı iınzasile 

Dikiliden Yüksek Reislik makamına çekilen 

telgraf Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Valinin müsaadesile sürdükleri tarlalardan 

mal memurları icar bedeli istedikleri cihetle 

mağduriyetlerine meydan verilmemesini iste

mekten ibarettir.

Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

cevapta:

İşbu ücret metruk mallar tarlalarının fü- 

zulen işğal edilmesi dolayısile ve idare heyeti 

marifetile takdir edilen ecri misilden ibaret 

olduğu ve dönümü başına 50 kuruştan ibaret 

bu'unduğu anlaşılmış ve kanuna müsteniden 

takdir edilen hazine matlubatının tahsilinden 

sarfınazar olunmıyacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşil lükte:

Yapılan muamele kanuna muvafık bulun- 

ınağla dileği yerine getirilemiyeceğinin telgraf 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. No K. tarihi

17 6/11/1029

Yozgadın Saraycık 

İğdecik Erkian muh

tarları

Yozgadın Medliç 

çayırını otlakiye ola

rak istiyorlar

Saray ve diğer köy halkı tarafından Yük

sek Reislik makamına sunulan arzuhal En. - 

imize gönderilmiştir:

Dilekleri: •

Kövleri mer’â jı civarında Inılunatı hayvan 

otlatmağa elverişli bir kısım arazinin mütcnef- 

fizlerden biri uhdesine teffiz olunduğundan 

dolayı dav’arlannın iaşesi daraldığından işbu 

çayırın otlakiye olarak köylerine verilmesini 

istemektedirler.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı - 
hkta:

Ru çayır haziiıcye ait Medliç çayırı olup 

muhtaç çiftçilere tevzii mücaz araziden olma-



Arz.ulıaİ verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları ver

Arzuhal luılâsası ll''ueünıon kai-niM \(‘ no s<'İM'|vl(‘n v(‘riMi^'i 

t _  _ 

nıasnıa nıebni mülkiyeti müzayedeye çıkarıldı

ğı ve talip çıkmamasına binaen icanmn m ü 

zayede ile ihale edildiği bildirilmiştir.

İcabı söylenildikte:

Köylülerin kendilerine mahsus mer'alan 

bulunmak ve istedikleri çayır tevzii mücaz 

olmayan araziden olmak itibarile dilekleri ye

rine getirilmiyeceginin kendilerine anlatılma

sına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

18 77-17-1 9 2Q

141 1 Bursada Molla Fena

rı Mahallesinde Ça

vuş oğlu Omerin 

Validesi Latife Hm.

Oğluna haksız ola

rak iki sene daha 

askerlik yaptırmak 

istedikleri hakkında

Tahsin Cavuşoğlu ümerin validesi Latife 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan ar

zuhal Encümenimize o önderi im iştir.

Dileği :

1 9 tevellütlü oğlu Omerin askerlik hiz

metini yaptığı ve hiç bir kusuru olmadığı 

halde 2 sene daha cezaen askerlik yaptırılması 

mağduriyetini mucip olacağından bu vaziyetten 

kurtarılmasını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine ya/ılan tezkereye î^elen kar

şılıkta ;

Müsted’inin Oğlu Sıvash 310 doğumlu Ömer 

yaşıtlarının celp ve .şevkinde vaki davete icabet 

etmeyerek I-XI-34i tarihinden 1 -lQ27 tarihine 

kadar bakaya kaldığı cihetle mnloa kanunun

110 uncu maddesi delâletile lo ö ın c ı madde 

ahkâmına tevfikan muvazzaf hizmetinden başka

2 sene ceza hizmetine tabi tutularak sevkedihniş 

ve kıtasınca ceza hizmeti dikkat nazarına 

ahnmıyarak muvazzaf hizmetini bitirdikten sonra 

terhis edildiği anlaşılması üzerine ceza hizme

tini yapmak üzere tekrar sevk edildiği tahkikat 

yapılarak anlaşılmıştır, denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

Asker Omer hakkında yapılan muamele 

, kanuna muvafık bulunmağla dileği yerine 

I getirilemiyeceğinin arzuhal sahilune anlatılma- 

. sına karar verild i.

■ Karar .V K. tarih i^

19 Ö-11-1929
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1 ^ 1
85g

Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

du k la rı_ yer _

İstanbul Hapishane

sinde Mustafa Kâzım

Arzuhal hulâsası iI-̂ucüiihmi \<> ik ' s(‘l>cj)lon Vt'lİldİL^İ

İstanbul Hapishane

sinden Cebelibereket 

Hapishanesine naklini 

istiyor.

İstanbul Haı.)ishane8İndeki nıahkııminden 

Musa Kâzını inızasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal E:n. imize gönderilmiştir.

Dileği:

İstanbul Hapishanesinden Cebelibereket Ha

pishanesine naklini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Arzuhal sahibinin Cebelibereket Hapisha

nesine nakli muvafık görülerek keyfiyetin 

icap edenlere yazıldığı bildirilmiştir:

İcabı söyleşildikte:

Dileği yerine getirildiğinin kendisine anla

tılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

20 6-1 1-1929

733 Denizli Hapishanesin-! Haklarında verilen 

! de G a rb i. Karaağaç , hükümde hatayı adlî 

; Kazasının Salda Ka- i  olduğu iıakkında 

; ryesinden Memet 

oğlu Rifat

Denizli Hapishanesinde mahkûm Memetoğlu 

Rifat ve lîyupoğlu Osman imzalarile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal Encümeni

mize gönderilmiştir.

Dileği:

Haklarında verilen hükümde hatayı adlî 

bulunduğundan tashihini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Arzuhal sahiplerinin garbi Karaağacın Salda 

Köyünden Hacı ümeroğlu Hüseyinin katlin

den dolayı yedişer seneye mahkûm edilip 

haklarındaki iıükmün Temyiz Mahkemesince 

tasdik edildiğini ve tashihi karar taleplerinin 

de reddedildiği ve istid'ada iddia ve dernıeyan 

ettikleri cihet gerek mahkemeden ve gerek 

Temyiz Mahkemesine hitaben verilen temyiz 

lâyihalarında yazılı bulunduğu ve binaenaleyh 

merkumanın aflarını mucip kanunî esbap bu

lunmadığı gibi mahkûmiyetleri alan cürmüıı 

nev'ine nazaran 16-5-1929 tarih ve 1441 sayılı 

af ve tecil kanunundan istifadeleı ini mucip 

bir hal mevcut olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahiplerinin dileklerini yerine gelir 

meğe kanunî imkân bulunmadığının kendilerine 

anlatılmasına karar verildi

K. .V K. tarihi

21 6-11-1929



-  14 -
fÖ , , ,

853‘

Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otnr- 

dukları yer 

Geyve Belediye Re

isi Ras im veriıfekası

Arzuhal hulâsası *İ JUMİnu>n knrnrı v*> n*‘ schepteiı ve r ild iğ i

Mâliyeden alacakları 

1612 liraya dair

1260 Trabzon: Hacı Pir 

Efendizade Memet 

Pir Ef.

( jeyve Belediye Reisi Rasiın ve arkadaşları 

imzalarile Yüksek ReisliK makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Maliye hâzinesinden alacakları olan l ö l2  

liranın taraflarına itasına dair istihsal eyledik

leri hüküm temyiz mahkemesince de tasdik 

edildiği halde henüz tahsil edemediklerinden 

mağduriyetten kurtanimalarını istemeı<ten 

ibarettir.

i\\al. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Arzuhal sahiplerinin hazine aleyhine istih

sal eyledikleri hükmün infazı icap ederse de 

tarihine nazaran i5 io  sayıh kanunun ahkâmı 

dairesinde tespiti lâzım geleceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Mezkûr alacağın 1513 sayılı kanunun 

ahkâmına dahil olan alacaklardan bulunmasına 

göre mezkûr kanunun ] inci maddesine göre 

vesika istihsali zımnında mahalli en büyük 

mal memuruna müracaatları lâzım geleceğinin 

kendilerine anlatılmasına karar varildi.

Karar A’ K. tarihi

22 6-1 1-1929

İskân muamelesi hak- 

kmda

Memet Pir namı diğeri Molla B. imzasile 

Yüksek Reislik ıpakamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

D ileğ i:

24-3-929 tarih ve 468 sayılı kararımıza 

itirazı mutazmmındır.

İcabı söyleşildikte:

En. imiz tarafından müttehaz kararlar aley

hine itiraz ya vekiller veya meb’uslar tarafın

dan yapılabilip B. M. M. ine takdim olunup- 

ta bir ay zarfında sureti anifede itiraz edilmi- 

veıı kararlar kat’iyet kesbedcceğinden arzuhal 

:ıalıibinin dahili nizamnamemize muhalif olan 

bu itiraznamesiniıı reddine karar verildi.

Karar .V K. tarihi

23 6-11-1929

'r. 13. M. M. Matbaası



I 30-XI-1929
I  Cumartesi

••••••
T. B. M. M.

ARZUHAL KNCUAIKNİ

Cumartesi ürünleri 

basılır ve dağıtılır

H A F T A I . I K  K A R A R  C E T V E L . İ

#  Sayı : 2  | ^—

= S  i 
Ü ^  I
: ^ _ L

120 ir

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

_ _  dukları yer _ 

Sirkeci Meriç Ote

linde kapucu Arap- 

kirli Apdullahoğlu 

Veli

Arzuhal hııifısası l‘]ıu*ünu.'n kararı vo no soboptoıı vorilıli^n

Arazilerinin kurtarıl-j 

ması hakkında

1504 Bursanın Şeylı Paşa 

Mahallesinde Recep 

oğlu Haşan

vazifesinden bilâ - 

sebep çıkarılmasını 

şikâyet

Oalatada Nazlı hanında Bayram Mustafa 

ve arkadaşları imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Arapkir Kazasının Şonik Nahiyesinden Mahq 

oğlu Memet Alinin kendi köylerine ait araziyi 

gasbeylediğinden haklarının korunmasını iste

mekten ibarettir.

Da.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müsted’ilerin mezkı'ır mahalde Tapuca mu

kayyet arazileri olmadığı ve işbu arazi ise 

kendisinden şikâyet olunan Memet Alinin 

validesinin tasarrufu altında iken ölmesile 

M. Aliye intikal ettiği ve 3o seneden beri 

tasarruf etmekte bulunduğu ve müddeilerin 

bu baptaki iddiası adliyeye intikal ettiğinden 

Temyiz Mahkemesince bakılmakta olduğu 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşi İd ikte :

Muhakeme neticesine intizar eylemeleri 

zarurî bulunduğunun arzuiıal sahiplerine anla

tılmasına karar verildi.

Karar .V' K. tarihi

27 19/11/1920

Bursanın Şeyh Paşa Mahallesinden Recep 

oğlu Haşan imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize"gönderilmiştir .

Dileği :

Tayin olunduğu müezzinlik ve kayımlıktan 

sebepsiz olarak çıkarıldığı cihetle hakkının 

korunmasını istemekten ibarettir.

Di. İş. Rs. ine"  ̂ yazılan tezkereye^ gelen 

karşılıkta:

Rermucibi kanun kadro dahilinde vukubu- 

lacak münhalata kadro haricinde kalmış vazi- 

fedar var iken başkasının tayini caiz olmadığı-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer<  I auKiar^  yer

Arzuhal hulâsası | Enci'nneıı k a ran  vo no soİM‘pteıı verild iğ i

I ndaiı nıüsted'inin Kocanaip camisi müezzin ve 

kayımlığına tayini hakkında mahallince seb- 

keden tevcih muamelesinin keenlem yekim 

i  addedildiği bildirilmiştir.

[ İcabı söyleşlldikte :

‘ İşbu kanunî muameleye karşı birşcy denil- 

j  miyeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

i karar verildi.

81 I Vizede 156 tel sahibi^ Tahkikat evraklarının' 

I Süleyman Şevket | celp ve tetkiki hak- ! 

' i kında I

345 , İçel mübadilleri na- Terk ettikleri emlâ-

I mına Ömer kin kıymetlerinin

takdiri hakkında

Kaıar .V'

25

K. tarihi 

19-11-1929

Süleyman Şevket imzasile Vizeden Yüksek 

Reislik makamına çekilen telgraf Encümeni

mize gönderilmiştir:

Dileği:

14/10/1929 tarih ve 1571 sayılı müzek

keresine merbut jandarma Kumandanhğımn 

icra eylediği tahkikat evraklarının celp ve 

tahkikini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Mevzubahs olan tahkikat evrakı Vize 

Muhasebei Hususiye Memuru Rüştü, Varidat 

Kâtibi Selirtı ve Ticaret Odası Reisi Reşit 

Efendiler hakkında olup 9/1 1/929 tarih ve 

3468 sayılı tezkere ile Ali Karar Heyetine 

gönderildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Telgraf sahibinin maksadı mezkûr memur- 

ların tecziyesini talepten ibaret bulunduğuna 

göre Ali Karar Heyeti karan na intizarı zarurî 

bulunduğunun kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A’ K. tarihi^ 

___________  26 19/1 1/1929

SiHfkedeki mübadiller namına Memet 

oğlu Ömer ve arkadaşları imzalarile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

' gönderilmiştir.

Dilekleri:

Kendilerine '7u20 nisbetinde mal temliK 

edilebilmek için mal tefevvuz etmiş mübadil- 

, lerden 4 kişinin kefaleti istenildiğinden ve 

Silifke de ise bu vaziyette 3 kişi bulundu

ğundan müşkülâta uğradıklarının ve teffiz 

; muamelesinin teshilini istemciden ibarettir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve olur- 

duklnn ver

Arzuhal hulasası

1126' Tosyanın Kargı Na

hiyesi Belediye Re

isi Osman FJ.

Adadağ ormanı hu

dudunun tashihi ha

kkında

incunu'iı k a ran  v(‘ ik ‘ s( bopion verild iğ i

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

f^u baptaki müşkülât göz önüne alınarak 

memleketi halkından olsun dimasın lâalettayin

4 mütefevviz mübadilin kefaletinin kabulile 

iktifa-edilmesi ve 4 kefil bulamıyan ve fakat 

tapuya müstenit diğer metrukâtına mukabil 

emval tefevvuz eden mübadillerin aldıkları 

emval, temlik kanununun g uncu maddesile 

tayin edilen 5 sene müddetle ipotek etmek 

şartile kefaletname iraesinden vareste tutulma

ları gibi daha bir takım hususat teemmül edile

rek ahiren vilâyata tebliğ edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Da. V. inin ittihaz eyldiği son tedbir

lerle muamelât haylıdan hayh kolaylaşmış 

olacağından bu suretle dilekleri yerine getiril

diğinin kendilerine mılatıİmasına karar verildi.

Karar »V K. tarihi

28 19-11-192Q

Kargı Nahiyesi Belediye Reisi Osman ve 

arkadaşları imzalarile Yüksek Reislik makamı - 

na sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Vaktile kendilerine ait olan Adadağ orma

nının Kızıl Irmağın hudut ittihazı dolayısile 

Osmancık Kazasında kaldığından nahiyeleri 

çiftçilerinin ihtiyaçlarını] tazyik eden bu hale 

netice verilerek işbu ormanın kendi hudutla - 

rında ipkasını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

I — Kargı Nahiyesi evvelce Çorum Vilâye

tinin Osmancık Kazasına tabi iken 1340 sene

sinde mezkûr kazadan irtibatı fekedilerek 

Kastamonu Vilâyetinin Tosya Kazasına ilhak 

edildiği;

II — Kargı Nahiyesile Osmancık Kazası 

arasında bulunan Adadağı mıntakasındaki köy

lerin Kastamonu Vilayeti Um. Mec ince Tosya- 

ya ilhaklarına teşebbüs edilmesi üzerine 341 

senesinde B. M. M. mülga muhakemat ve tet

kik heyetince yapılan fetkikat neticesinde bu 

köylerin Osmancık Kazasında ipkalarına karar 

verildi

III - Kargı Nahiyesile Adadğ arasından ge

çen Kızılırmak bu nahiye ile Osmancığın ta-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzulial luılâsası r^nciımon knrarı v(‘ ıı«‘ sohoplen vorikliği

509

biî hududunu teşkil etmekte olduğu gibi bu 

nııntakadaki köylerin Kargının tabi bulunduğu 

Tosya kazasınla 18 saat mesafede bulunmala

rına mebni bu ilcaat ile mezkûr mıntakanın 

Kargı nahiyesine ilhakı muvafık görülmediği:

1\' - Kargı nahiyesi halkının Adadağı mın- 

takasındaki ormanlardan istifadelerine Osman

cık kazasınca mümanaat edildiği yolundaki 

iddiaları doğru olmayıp kanun dairesinde 

müracaatleri halinde ormanlardan her zaman 

istifade edebilecekleri bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahipleri olan Kargı nahiyesi hal

kının kanunî yoldan gittikleri halde Adadağı 

ormanlarından her zaman istifade edeceklerine 

göre başka suretle muamele yapılmasına im

kân bulunmadığnıın kendilerine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar »V K. tarihi

'29 19-1 1-1929

Nafıa Fen Mektebi Hizmeti askeriyesi- 

Riyaziye Muallimi | nin maarifteki hiz- 

Faik metine ilâve edilmesi

i hakkında

Nafıa Fen Mektebi riyaziye muallimi Faik 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği;

İstibdat idaresine karşı isyanı dolayisile 

askerlikten tardedilmiş isede bu muallimlikte 

kullanılmakta bulunduğundan askerlikteki 14 

sene hizmetin Maarifteki hizmeti müddetine 

zammını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Matrutlann tekaüt maaşına ait hakları 

askerî ceza kanununun 24 üncü maddesi 

mucibince zeval bulacağından ı inci mülâzım 

Memet Fikri Ef. nin tekaüdü aninde tekaüdiye 

alamıyacağı ve fakat vefatından sonra eytam 

maaşı verilmesi lâzım geleceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Filhakika askerî ceza kanununun 2 1 üncü 

maddesinde:

Silki askeriden tart cezası: Rütbe, nişan ve 

madalyaların ref'ile ve tekaüt maaşına olan 

istihkakın imhasile şahsî mahkûmun silki 

askeriden ihracı..

j Deye yazılı olması itibarile imha edilen

I tekaüt istihkakının artık mevzu bahs olamı-
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adı, sanı ve otur- Arzuhal hulasası , Encümen k a ran  vo no sehopt.en vorild iğ i 

duklan yer ı

I yacağına göre dileği yerinegetirilemiyeceğinin 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V’ K. tarihi

30 19-11-1929

42 Bursa Tahal Hanında 

zahire mükerrircisi 

Abdullah

Kazanç vergisinden 

muafiyetini rica edi

yor

59 Samsunda Pazar ma- 

, hailesinde cihan ote- , 

linde Filibeli AhmetEf.

Bir ikramiye itasını 

rica ediyor

20 İstanbul Kısıklı ka

vak bayırı imam 

Oğlu sokağı 8 .V

Alman Ticaret Mek

tebine yerleştirilme

sini rica ediyor

Bursa Tahal Hanında mükerrirci Abtuliah 

imzasiia Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

D ile ğ i:

Kendisine tarholunan kazanç vergisinin 

yaşı 72 yi geçmiş bulunmakla affını istemekten 

ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Vergilerin tarh ve cibayeti kanunlarla 

tayin ve tahdit edilmiş olup bunlar haricinde 

muamele ifasına kanunî imkân bulunmadığının 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

31 19-11-1929

Âli oğlu Ahmet imzasıla Yüksek Reislik 

makamına sunulan 2 arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği

Bağdatta bulunan ailesi nezdine gidip 

gelmek üzere kâfi miktarda ikramiye veril - 

meşini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Hiç bir kanuna dayanmıyan arzuhal sahibi 

dileğinin yerine getirileıniyeceğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi .

Karar A“ K. tarihi

32 19-11-1929

Yüksek Reislik makamına 

imize gönderilmiştir.

Kemal imzasile 

sunulan arzuhal En

Dileği;

Şehit oğlu olmak dolayısile Alman Ticaret 

Mektebine neharî ve meccani olarak kaydetti- 

rilmesini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Cümhuriyet mekteplerinden birinde tahsili 

istediği halde kanun ve usulü dairesinde Mf, 

V. ine müracaat eylemesinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A- K. tarihi

33 19-11-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer_____

Kastamonu Hapİsa- | Mahkûmiyetinin affı 

nesi mahkûmların

dan Emin Mustafa

964 Alay 8 inci bö

lüğünden Ekşi oğul

larından M. Ali oğlu 

Haşan onbaşı

lin< iiın(3n kararı vo ne tit'hepion verildiği

İki sene cezaen as

kerlik yaptırılması 

hakkında

1505' İzmir Kemalpaşa Ka-' Harp dolayisile ma- 

zasında Habipoğlu lûl olmuş, maaş isti- 

Şemsettin Ef. yor

Kastamonu Hapsanesi mahkûmları namına 

Emin Mustafa imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:'

Mahkûm bulundukları cezaların affile ser

best bırakılmalarını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşi İdik te:

B. M. M. ince geçen devrede kabul olunan 

1441 sayılı af ve tecil kanunundan istifade 

edemiyenler hakkında başka bir muamele yapıl- 

nııyacağının kendilerine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar .V K. tarihi^ 

34 19-1 1-1929

Ekşi oğullarından Memet Ali oğlu Haşan 

onbaşı imzasile Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Askerlik hizmetini ifa ettiği halde cezaen

2 sene daha hizmet ettirmek istediklerinden 

mağduriyetten kurtarılmasını istemekten iba

rettir.

M. M. Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta ;

Müstedi Rizeli 318 doğumlu Haşan, kö

yünde bulunduğu halde mazeretsiz olarak son 

yoklamaya ve emsallerinin celp ve sevk nde 

müracaat etmiyerek yaşıtlarının ilk şevkinden 

bir sene sonra ele geçtiği cihetle mülğa mü

kellefiyeti askeriye kanununun 166 mcı mad- 

desi mucibince muvazzaf hizmetinden başka

2 sene ceza hizmetine tabi tutulmasına Ri2^ 

Vilâyeti İdare Heyetince karar verildiği bildi' 

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Kanuna muvafık olarak yapılan bu muame

leye karşı başka bir muamele yapılamıyacağınin 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K . tarihi ^

3 ^  19-11-1929

Habipoğlu Şemsettin imzasila Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. inıiz^ 

gönderilmiştir.

Dileği:

Malûl gazilerden bulunduğu halde emsali



i Arazulıl verenlerin

, adı, sanı ve otur- Arzuhal hulasası i linK inıen k a ran  vo ne sebepten verild iğ i

dukları yer

727

gibi terfih edilmediğinden hakkının korunma
sını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar
şılıkta:

Bu evrakın vüruduna dair bir kayt olma

dığı ve binaenaleyh bu iş hakkında şubesince 

lâzımgelen vesikaların teminile yeniden müra

caat etmesi lüzumunun kendisine tebliği icap 

edeceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Tekrar şubesine müracaatla takibatta bulun

masının arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar X" K. tarihi

36 19-11-1929

Bursada Hacılar Ma- Mübadillerden alacağı 

hailesinde Asma Altı olan meblâğin veril- 

sokağında 4 .V da mesi hakkında 

mütekait Binbaşı İb- , 

rahim B.

Karaca Bey Şube Reisi mütekait binbaşı 

İbrahim imzasila Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

D ile ğ i:

Dava vekili Yorgiden 200 ve Ermeni 

Agop zimmetindeki 300 liraki ceman 500 

lira mahkûmünbih alacağının mallarının 

satılarak temini cihetine gidilmediğinden hak

kının korunmasını istemekten ibarettir.

Mal. V.ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

İşbu 22-111-926 tarih ve 791 sayılı kanu

nun 1 ve 2 inci maddelerine nazaran infazına 

imkân yoksada ilâm muhteviyatının katı tasfiye 

neticesine intizar edilmek üzere mezkûr kanu

nun 3 üncü maddesine tevfikan hâzinece tutul

makta olan deftere kaydedilmesi icap eylediği 
bildirilmiştir.

îcabı söyleşildikte:

Kanunun icabatma hareketini tevfik eylemesi 

lâzım geleceğini arzuhal sahibine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar .V- K. tarihi

37 19-11-1929

^Ö6lj İzmir Hapisanesinde ' Affı hakkında 

I Kasım oğlu Celal

İzmir Hapisanesinde Kasım oğlu Celâl ve 

Urfaiı Nuri imzalarile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Mahkûmiyetlerinde adlî hata bulunduğundan 

yeniden tetkikile haksız olarak mahkûmiyetleri

nin devamına meydan verilmemesini istemek

ten ibarettir.
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dukları yer
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Arzuhal hulâsası P]ncümen kararı ve ne sebepten 'verildiği

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Arzuhal sahiplerinin diğer iki arkadaşlarile 

birlikte, Kâzımoğlu berber Sezai Efendiye, 

birer birer cebren ırzına geçtiklerinden ve bu 

cürümlerinin cezasın kalmasını teınineıı, faili 

müstakili muayyen olmıyan bir surette mer

kumu öldürdüklerinden mülga ceza kanununun 

174 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası muci

bince müstahak oldukları idam cezasına bedel 

faili gayri muayyen olmaları hasebile mezkûr 

kanunun 180 inci maddesine tevfikan 10 

sene küreğe konulmalarına İzmir Ağır Ceza Mah

kemesinin kararile mahkûm olup işbu hükmün 

Temyiz Mahkemesince tasdik edildiği ve 

mahkûmlar hakkında verilen hüküm 

ve kararın kanunî sebeplere dayandığı ve bir 

adlî hata da olmadığı ve tatbik edilen kanun 

maddesinin yeni ceza kanunundaki muadili bu

lunan 463 üncü maddesi daha şedit olması 

hasebile de Türk Ceza Kanunundan istifade

lerini mucip bir hal olmadığı ve mahkûmiyet

leri suretine göre ahiren ilân ve neşir olunan 

af ve tecil kanunundan istifadelerini mucip 

kanunî bir sebep bulunmamış olduğu bildiril

miştir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan tetkikat; arzuhal sahiplerinin dilek

lerini yerine getirecek mahiyette olmadığı iÇİr* 

keyfiyetin kendilerine anlatılmasına karar verildi- 

Karar X" K. tarihi

1 3 2 0 ! Çorum 627 tel. sa- 

I hibi Ayşe Hanım

Hakları gadre uğra- 

yormuş, Adliy mü

fettişi istiyor

38 ig-l 1-1929

Duduzade Ayşe imzasile Çorumdan Yük

sek Reislik makamına çekilen telgram En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Sulh hakiminin kanunsuz olarak davalarını 

reddettiği cihetle hakkının kayırılmasmı iste

mekten ibarettir

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta 

Müstediye Ayşe Hanımla hemşiresinin kar- 

daşlan Mustafa Ef. aleyhine açtıkları ferağ be

delinden 275 lira alacak davasının görülmekte 

olduğu ve şikâyet ettikleri icradaki işin sul- 

han neticelendiği ve Ifakat H. aleyhine açtık

ları diğer davanın reddine dair verilen kararı 

temyiz ettiklerinden evrakın Temyiz Malıkenıe-
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46 Edirne Taya Hatun 

mahallesinde nıer- 

I hum Polis Nuri Ef. 

I zevcesi Kürhane 

I Hanım

sine gönderildiği cihetle neticeyi beklemeleri 

zarurî olduğu ve müfettişlikçe tahkikata baş

landığı bildirilmiştir. ^

İcabı söyleşildikte:

Davanın temyizen tetkiki ve teftişin ikmali 

neticelerine intizar zarurî bulunduğunun tel- 

gram sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar A” K. tarihi

39 19-11-1929

Maaşının tezyidini 

rica ediyor.

^^31 Çankırı; Maliye i- 

kinci tahsildarı sa

bıkı Hakkı

Mahkûmiyetlerinin 

ref'i hakkında

Merhum Polis Nuri Efendi karısı Kürhane 

Hanım imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Kocasının gece nöbetlerinde aldığı soğuk

tan hastalanarak öldüğü cihetle kendisine ve 

çocuklarına tahsis olunan 6 Hra maaş maişet

lerini temin edemediğinden çoğaltılmasını 

istemekten ibarettir.

îcabı söyleşildikte:

Usulü dairesinde tahsis olunan eytam ve 

eramil maaşının arttırılmasına kanunî imkân 

bulunmadığının arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar M- K. tarihi

40 19-11-1929

Çankırı Maliye tahsildarı Abdullah ve 

Hamdi imzaiarile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Bazı kimselerin Q28 senesi kazanç vergile

rinin birinci taksitten olan borçlarına mukabil' 

kestikleri makbuzları kesildikten 3 gün sonra 

tahsil eylemeleri ihmal ve terahiden başka bir 

şey değil iken birer ay hapis ve 3 er ay me

muriyetken tart suretile cezalandırılmaları mağ

duriyetlerini mucip olduğu cihetle mahkûmi

yetlerinin ref’ini istemekten ibarettir.

Ad.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhimin memuriyet vazifelerinde 

ihmal ve terahi maddelerinden kat’i surette 

mahkûm olup bu bapta vaki kararın tashihi 

istidasının ret edildiği ve aflarını mucip kanunî 

esbap dahi bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahiplerinin dileklerini yerine ge-
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Arzuhal hulâsası

1175' O'iiıJ^ınnın İmaret ' Affı hakkında 

j nıalıailesinde Çapraz 

i oğlu Şakir mahdu

mu İhsan

968

I']nciinıon kararı vo ııo sobopten vorild ig ı

( tirecek kanuuî esbap bulunuıadığınm kcndile-

■ rine anlatılmasına karar verildi.

Karar A' K. tarihi

I  41 19-11-1929

i Çankınnın İmaret mahallesinden Çapraz 

oğlu Şakir imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dileği:

Reisicümhura karşı tefevvühatta bulunduğu 

iddia olunarak lo  ay hapse mahkûm edildiği

nden ve 18 yaşında bulunması dolayısile 

hapisaneyc girmesi kendisi için bir felâket 

, olacağından affını istemekten ibarettir, 

i Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

' Müstedi Reisicümhur Hazretlerine lisanen 

tecavüzatta bulunmak maddesinden dolayı 

Türk ceza kanununun 158 inci maddesinin 

son fıkrasına tevfikan ve yaşından dolayı tenz- 

ilen on ay hapse mahkûm edilerek hakkındaki 

hüküm de Temyiz Mahkemesince tasdik olunarak 

karar tashihi talebinin de baş müddei umumi- 

I likçe reddedildiği ve hususî af istihsalini 

mucip kanunî esbap ta bulunmadığı bildiri 1- 

! mişlir.

I İcabı soyleşildikte :

ı\\uhakemenin cereyanı şekline göre tashihi 

karar ve af suretlcrile bir muamele icrasına 

kanunî imkân bulunmadığının arzuhal sahibine 

anlatılmışına karar verildi.

I K. .V K. tarihi

Kangalın Zağıl kar

yesinde Mustafa oğ

lu Osman

Aleyhine verilen 

hükmün ortadan kal

dırılması

42 19-1 1-1929

Kangalın Zağıl köyünden Mustafa oğlu 

Osman imzasile Yüksek Re'slik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir. 

Dileği:

Ali Ağa isminde birinin ihya ve imar ettiği 

mülk ve arazilerine temellük iddiasile ve 

sahtekârlıkla indelmuhakeme lehine hüküm istih

sal eylediği cihetle hakkının korunmasını iste

mekten ibarettir.

Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Müddei Mustafa Efendinin ebniye yapıp 

agaç diktiği tarlaya müddeialeyh Ali Ağa
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dukları yer

Arzuhal hulâsası

İ743| Olti Kazası Künik 

karyesinde Kırk Pı- 

’ nar karyeli Abuş 

oğlu Hüseyin

Encüıııo ıı kararı ve ne sebepten verild iğ i

Tapuları kaybolan 

Künik köyünün ka

yıtlarının bulunma

ması hakkında

tarafından vaki, müdahalenin men'i hakkında 

açtığı dava neticesinde verilen karar indettem- 

yiz müddeinin tasarrufunu haricen vaki olan 

ahin satıma müstenit olmasına ve müddeinin 

müddeabihin müddialeyhin malı olduğunu 

muhakeme esnasında sarihan ikrar eylemesine 

mebni davasının reddi icap edeccğindcn ba

hisle mezkûr hükmün nakzan iade edilmesi 

üzerine muhakeme neticesinde verilen karar 

her iki tarafça tekrar temyiz edilmiş ve yine 

nakzan iadesi üzerine vaki nakza ittiba 

edilerek yapılan muhakeme neticesinde, müd

deinin müdahale men’i davasının reddile müna- 

zaalı mahallin müddei aleyhe teslimine veebniye- 

ııin akarı ile dikili ağaç bedelini istemekte 

müddeinin muhtar olduğuna dair temyizi kabil 

olmak üzere karar verildiği ilâm mündericatın- 

dan anlaşılmış olmasına göre kanuna muhalif 

bir cihet iddia edildiği takdirde müddei tara- 

hndan kanunî yollara müracaatı lâzım geleceği 

ve İdarî bir muamele ifasına imkân olmadığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Muhakemenin kanunî eşkâlde cereyan eyle

diğinden ve yapılacak İdarî bir muamele 

bulunmadığının arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar .V K. tarihi

10-1 1-1029

Abuş oğlu Hüseyin imzasıla Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal l:n. imize gönde - 

rilmiştir.

Dileği :

Esaret ve muhaceret sıralarında tapularını 

kaybettikleri Karapınar Köyü kaydının eski 

kayitlardan buldurularak kendilerine tevdiini 

ve köylerinin yeniden ihyasına müsaade olun

masını istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı - 

lıkta :

Pasinler Kazasının ö8 senesinden 303 senesi 

sonuna kadar olan defterleri üzerinde yapılan 

araştırmalarda Kırkpınar Haşan oğlu Abuş 

namına keyıt bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına
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Arzulial verenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Fncüm en kararı ve ııe sebepten verik liğ ı

karar verildi .

Karar .V K. tarihi 

44 19-1M92Q

1680' Adana: Kız Mual- j İkramiye istiyor 

I iitn Mektebi Muha- j 

sebe Memurlumun - j 

dan mütekait Meh

met

1139 Konya Hapisanesinde Cezasının 

j ikinci koğuşta Kilisli hakkında 

M. Saidoğiu M. Ali

Adana Kız Muallim Mektebi Muhasebe 

Memurluğundan mütekait Ali Rıza imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

65 yaşında tekaüde sevkolunduğu cihetle 

Memurin Kanunu mucibince bir senelik maaş 

ve tahsisatı ıiisbetinde ikramiye verilmesi ik

tiza ederken halâ istihkakını alamadığından 

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

Meselenin Mal. ve Mf. V. leri arasında 

uzun boylu muhabereyi mucip olarak halâ in

taç edilmemesi dolayisile her iki vekâletten 

davet olunan memurlardan izahat alındı.

İcabı söyleşildikte :

Deynin 927 senesine ait olmasına binaen 

1513 sayılı Dalgah Borçlar Kanununa tevfi

kan arzuhal sahibinin mahalli en büyük mal 

memuruna müracaatı lâzımgeldiğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar A’ K. tarihi

45 19-11-1929

tahvili Konya Hapisanesinde Kilisli Hacı Amo oğul

larından Memet Sait oğlu Memet Ali imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Bir katil vak’asından dolayı on beş sene 

hapse mahkum edildiğinden millî mücadele

deki hizmetlerine mukabil hapis cezasının 

karabentliğe tahvilini istemekten ibarettir.

Müsted’i 340 senesi şubatı zarfında Kilis 

Jandarma Bölüğü Atlıyakar Karakolu efradın

dan Memedoğlu Hüscyini cerh ve katletmek 

maddesinden dolayı Gaziantep Mahkemesince 

eski ceza kanununun 174 üncü maddesine 

tevfikan 15 sene müddetle kürek cezasına 

mahkûm edildiği ve ahiren Türk Ceza Kanu

nunun meriyet mevkiine konulması münasebe- 

tile cürmü işlediği esnada 18 yaşını bitirip 21 

yaşını bitirmemiş olmasından cezasının l/6sinin 

tenzil ve hapse tahvil edilerek infaz edilmekte
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Encüm en kararı ve ne sebepten verild iğ i

1059 Antalya Kandre ka

ryesinde Mahmut

Mahkûmiyetinde ha

tayı adlî olduğu ha

kkında

1342 Bursa, M. Kemal Borçlarının tecili. 

Paşa Kazasının Ezine | 

karyesinde Selânik 

mübadillerinden Ö- 

mer oğlu Haşan

bulunduğu ve cûrmûn ikaı tarihine nazaran 

9-Xl-339 tarihli af kanunundan istifadesini 

mucip bir hal olmadığı gibi ahiren neşrolunan 

af ve tecil kanunundan da istifade edemediği 

ve cezasının, esası ilga edilmiş olan kalâbent- 

liğe tahviline kanunen imkdn bulunmadığı 

bildirihniştir.

İcabı söyleşi İdik te :

Yukarıdaki izahata göre dileğini yerine getirmek 

kabil olamıyacağnnn arzuhal sahibine anlatıl

masına karar verildi.

Karar .V- K. tarihi

46 19-1 M 9 2 9

AntalyalIm Kandre köyünden Mahmut im- 

zasile Yüksek Reislik makamına sunulan arzu

hal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Kandre köyünden Ahmedin katlinden do- 

layı yapılan muhakemede bulunmadığından 

ve şahitlerin şehadeti nazari dikkate alınmadı

ğından ve bu bapta cürmOn sübütûne medar 

kanunî sebep bulunmadığından hata ile malı - 

mul olan evrakının celbile yeniden tetkikim 

istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı - 

hkta:

Arzuhal sahibi Ahmedin katilden dolayı 

kat'i surette 6 yıl 3 ay agir hapse mahkûm 

olduğu ve hükümde adlî hata bulunmadığı 

bildirilmiştir :

İcabı söyleşildikte:

Hükümde adlî hata bulunmaması dolayisile 

kararın tashihine kanunî imkân bulunmadığın

ın arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar M' K. tarihi

47 19-11-1929

Selânik mübadillerinden Ömeroğlu Haşan 

imzasıla Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Kendilerinden borç para aldığı mukrizlerin 

icra dairesine müracaatla hapsen tahsiline 

kalktıklarmdan fakat mahsulü layık ila idrak 

edemediği için borcunun iki senede ödemesi 

hususunun teminini talep etmektedir.
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cö • Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

— r

1266' Igdır:
I Erivan muhacirle

rinden İshak

İskânları hakkında

1 9 4 6|Manisa Hapisancsinde Affını istiyor 

Manastırlı Süleyman ' 

i  Rüştü

lincüu ıon kararı ve no sohe])tün verildi.Ö^

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müstedinin borcundan dolayı dayin tara

fından icraya müracaat edilmesi üzerine icraca 

tebliğ edilen ihbarnamenin müddeti geçtiği 

halde tesviye sureti göstermemiş ve itiraz da 

etmemiş olduğundan alacaklının talebi ile 

hapsine karar verildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Mezkûr cevabın 29-8-929 tarihinde veril

miş olduğuna ve eylülden itibaren ise yeni 

icra kanunu mucibince borç için hapis usulü 

kaldırılmış bulunduğuna göre mezkûr kanuna 

göre borcunu ödemesinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

48 19-11-929

Erivan muhacirlerinden İshak ve arkadaş

ları imzasile Igdırdan Yüksek Reisliğe çekilen 

tclgram En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

İskânları için verilen ev ve dükkânlar 

harap olduğundan ya mamur ev ve dükkân 

ve yahut bunları ihya için borçlar kanununa 

tevfikan kendilerine lâzımgclen mcbaligın 

verilmesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Arzuhal sahiplerine metrûk mallardan dük- 

' Kân ve arazi verilerek iskân ve teffiz muame

lesi de icra kılındığı ve ayrıca inşa masrafı 

namile para verilmesine kanunî imkân bulun

madığı bildirilmiştir.

I İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahipleri iskân olunduklarına ve 

tefevvüz eylediklerine nazaran nakten muave

net olunmasına kanunî imkân bulunmadığının 

kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

49 19-11-1929

Manisa Hapisanesinde Manastırlı Süleyman 

Rüştü imzasila Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal encümenimize gönderilmiştir. 

D ile ğ i:

Sucu İbraliimin isnat ve iftirası üzerine 

15 sene hapse mahkûm olmuşsada merkum 

Temyiz Mahkemesinin tasdikından sonra bu



-  15 -

3
N

Arzulial verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1381 Alay 159 B. 10 K. 

Yüzbaşı Ahmet

Encüm en kararı vc no sebepten verild iğ i

Alacağının verilme

si hakkında

bapta itirafatta bulunduğundan kararın tashi

hini istemakten ibarettir.

Adliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşıhkta:

Mumaileyhin katilden 15 sene ağır hapse 

mahkûm edilerek bu baptaki hüküm de Temyiz 

Mahkemesince tasdik edildiği ve kararın tashihi 

telebinin de ret olunduğu ve şu hale göre 

muhakemenin iadesini mucip kanunî sebepler 

bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileğinin yerine getirilmesine kanunî imkân 

görülmediğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar M’ K. tarihi

50 19-11-1929

imzasile Yüksek Reislik 

arzuhal encümenimize

Yüzbaşı Tevfik 

makamına sunulan 

gönderilmiştir.

Dileği:

Alacağı olan 349 liranın verilmesini iste

mekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Mumaileyhin alacağı Hükümeti Milliye 

bütçesinde tahakkuk etmişsede seneleri bütçe

lerinde tahsisat bakiyesi bulunmadığı için 

tediye harici kalmış alacaklardandır.

338 - 339 senelerine ait olmasına binaen 

müruruzamana tabi olmasından dolayı muha- 

sebei umumiye kanununun 94 üncü maddesi 

hükmüne göre usulü dairesinde mahkemeden 

alacağı hüküm üzerine Mâliyece melhuz ol- 

mıyan masraflar tertibinden verilmesi kanun- 

nun icabatından bulunmağla bu suretle mua

mele ifasının 3 üncü K. O. K. lığına yazıldığı 

halde Vekâlet aleyhine dava açmak iktiza ederken 

Maliye hâzinesi aleyhine açılmış olmasından 

dolayı davanın reddine karar verildiği ve bunun

la beraber 927 malî senesi nihayetine kadar 

Millî Hükümet bütçesine ait borçlar hakkında 

1513 sayılı kanuna tevfikan mumaileyhin 

bulunduğu mahallin en büyük mal memurlu

ğuna müracaat ederek alacağını kaydettirerek 

bir vesika alması lâzım geleceği bildirilmiştir.
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rJ Arzuhal verenlerin i 

adı sanı ive otur- i 

ciuklean ver ı
Arzuhal hulâsası İKııcürriün k a ra n  vc no so])oı>tcıı voriK liği

1403! jstanbulda Tophane

de kışla arkasında 

îlyas Çelebi mahal

lesinde 34 numarada 

Erzurumlu Haci İs

mail

Askerlikten tardından j 

şikâyet

icabı söyleşildikte:

1513 sayılı kanunun ahkâmı dairesinde 

muamele yapması zarurî bulunduğunun arzu

hal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .1’ _^K. tarihi _  

5 l '  T9-Tİ-1929

Erzurumlu İsmail Hakkı imzasila Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Askerlikten tardı şahidin iftirasının tahak

kuku dolayisile muhik olmadığı için tekaüt 

aidatının verilmesini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta :

Mülga Harbiye Nazareti kütüklerinde yazılı 

kayıtlara nazaran:

I - K. 9 Al. 9 nişanci Ta. I Bö. 2 ku

mandanlığında mukayyet iken S-XI-328 tari

hinde umum meyanında istiyeceği emvalden 

verilmek üzere ayda 815 kuruş maaşla tekaüt 

edilmiştir.

II - Yemende bulunduğu müddet için bu 

maaşına ayrıca 29-VI-330 da 199 kuruş zam 

yapılmıştır.

III - Büyük harp seferberliğinde umum me- 

yanında hizmete alınmış, 330 senesinde i inci 

erzak deve kolu kumandanlığında müstahdem 

bulunurken rüşvet aldığı bilmuhakeme sabit 

olmasına binaen rüşvet aldığı inek fiatının 

kendisinden tazmini ile 3 sene müddetle kale

bent edilmesine ve rütbesinin refile hukuku 

medenıyeden iskatına dair F. 28 Harp Diva

nınca müttahaz kararın K. O. 3 Kumandan- 

hğınca tasdik ve 24-3-1332 tarihinde iradeye 
iktiran eylediği anlaşılmıştır.

IV — Mumaileyhin tardından evelki zama

na ait olan alacağı mahsubu umumi kanunu 

mucibince muayyen müddeti zarfında müracaat 

edilmemesinden dolayı tesviyesine kanunî im
kân olmadığı salâhıyettar dairece bildirilmiştir.

Cürmün tarih, zaman ve mahalline ve 

mahkûmiyeti suretine ve nıahkûmünaleyh hak

kında mevcut af kanunlarına nazaran muame
leyi müstelzim bir cihet görülmemiştir, denil

mektedir,
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Arzuhal verenlerin 

adı, sadı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1311 Bahkesirde Topçu 

Yüzbaşısı Appas B. 

nezdinde Refia H.

Matlubatının tediyesi 

hakkında

1384 Urla halkı namına 

İbrahim

Tahsilâtın tecili hak

kında

İcabı söyleşiidikte :

I, II ve III üncü fıkralar hakkında yapıla

cak muamele kalmamışsada arzuhal sahibinin 

geçmiş zamana ait alacağının 1513 sayıh 

kanun mucibince alacağını istihsale teşebbüs 

eylemesinin arzuhal sahibine ve malûmat hu

sulü zımmında M. M. Vekâletine iblâğına 

karar verildi.

Karar ^  K. tarihi__

10-11-1Q2952

Yüksek Reislik 

encümenimize

Adapazarı Refia imzasile 

makamına sunulan arzuhal 

gönderilmiştir.

Dileği :

Maliye Hâzinesinden alacağı olan mahkû- 

münbih 550 Hra 4 altının bir an evvel veril

mesini istemekten ibarettir.

Ma.V.ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Mezkûr paranın 927 senesinde tediyesi 

takarrür etmesine nazaran 2-VI-1929 tarih ve 

1513 sayıh kanun ahkâmına tabi bulunduğun

dan müstedinin Kocaeli Defterdarhğına müra

caatı lâzımgeleceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte :

Bildirilen kanun hükmüne göre alacağını 

elde etmeğe çalışmasının arzuhal sahibine anla

tılmasına karar verildi .

Karar A-

53

K. tarihi

19-11-1929

Hüseyin Avni ve arkadaşları imzasile Ur- 

ladan Yüksek Reisliğe çekilen telgram En. imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

Tekâlifi Devleti 24 saat içinde vermiyen- 

lerin menkul mallarına müracaat olunacağı 

icra memurluğu ilâmından anlaşıldığından 

tahsilâtın tecilini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

• Tekâlifi Devletin muayyen olan taksit müd

detlerinde tahsili kanun icabatından 'bulundu

ğundan mumaileyhimin mes’ulleri is'af oluna- 

mıyacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte:

Bütçe muvazenesinin zarurî icaplarından
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

3058 îskilipte mukim Sun

gurlu Maliye Tahsil 

Memuru sabıkı M. 

Şükrü

Sahibi olduğu ha

mamın kendilerine 

iadesi hakkında

1509i Alaşehir şimendifer 

' Kişe memuru Fethi 

Ef. validesi Müze

yyen

Mahkûm edilen ko

casının aklen malûl 

olduğunu söyliyor

Encümen karan vo ne sebepten verildiği

I olan bu prensibe ve kanun ahkâmına riayet

 ̂ lâzımgeldiğinin telgram sahiplerine anlatılma-

I sına karar verildi.

i Karar .V K. tarihi

54 19-1M Q 29

Çelebi zade Hacı Şakir damadı Mehmet 

Şükrü ve iki baldızı imzalarile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dilekleri:

Cetlerine ait olan hamamın evkaf idaresin

den istirdadile kendilerine verilmesini istemek

ten ibarettir.

E v . U . M . ne yazılan tezkereye gelen karş ılık ta :

Mezkûr hamam mazbut ev^kaftan olup Os

man Ağa vereseleri tarafından mezkûr vakfın 

tevliyeti hakkında sepkeden davanın mahke

mece ret edilmiş olduğu ve hamamın mülki

yeti hakkında şimdiye kadar bir dava vuku- 

bulmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahiplerinin bu bapta bir haklan 

varsa ait olduğu mahkemeye müracaatları lâ

zım geleceğinin kendilerine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar .V- K. tarihi

55 19-11-1929

Müzeyyen imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir .

Dileği :

Kocası Manisa mulıasebei hususiye tahsild

arı Tayip Efendi zimmet ve ihtilastan dolayı 

mahkûm edilmişsede kendisi şuuruna malik 

olmadığından muayenesile iddiası tahakkuk 

eylediği surette tahliyesini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta Tayip Ef. 5] gün müşahede altına alına

rak geceli gündüzlü yapılan muayenesinde 

(Sara) hastalığını temaruz eylediği mahallî baş 

hekimliğinden verilen rapordan anlaşıldığı 
bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi K. A" K. tarihi

56 19-11-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1271

Adana Hapishanesin-' Afları hakkında

de Tarsusun Kargılı :

karyesinden Mustafa i

oğlu Aptullah i
Mersin Hapishane - i
sinde Antakyeli Şa- i

miloğlu Ahmet ;

Kars : 408 tel sa- | 

hibi Nuri ■

Mardin : 840 tel sa

hibi Ahmet 

Bilecik : 281 tel sa

hibi Memet 

Antalya Hapishane

sinde Ali Remzi

Süvari kaymakaml

ığından malûl müte

kait İhsan

Terfihini rica ediyor

Kncümcn kararı ve ne sebepten verildiği

Adana Hapishanesinde Mustafa Hakkıoğlu 

Aptullah ve Mersin Hapishanesinde Şamil 

oğlu Ahmet, Kars mahkûmları namına Aptul

lah N u r i, Aşıkoğlu Sıddık ve arkadaşları; 

Mardin mahkûmları namına Salih ve Ahmet; 

Bilecik mahkûmları namına Memet ; Antalya 

mahkûmları namına Ali Remzi imzalarile Yük

sek Reislik makamına çekilen telgraf \e sunu

lan arzuhallar Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Hallerini ıslah eyledikleri ve nafi bir 

uzuv olacakları cihetle aflarını istemekten iba

rettir.

İcabı söyleşildikte :

Af ve Te'cil Kanunundan istifade edecek 

olan mahkûmlar mezkûr kanunun 2 inci mad

desinde musarrah olup aradaki ınüstesneyata 

dahil olanların afları kabil olamıyacağının ken

dilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

58 18-11-1Q29

Süvari kaymakamlığından mütekait ve ma

lûl İhsan imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Malûliyj tinin mevziî incimattan inbias ey

lediği cihetle terfih olunmadığı cihetle hakkının 

korunmasını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Mumaileyhin Malûliyetine soğuk ve havanın 

şiddeti bir rol ifa etmişsede yalnız soğuğun 

tesirile malûl kaldığı fennen iddia edilemez.

Fennî kaidelere istinaden soğuk algınlığı 

ve incimat bir hadisenin ayrı ayrı şekilleri 

olup 927 sayılı kanunun l inci maddesi sa - 

rahatine göre bu hadisenin vahim şekli olan 

incimadı kabul ve kasdetmiştir ki muhitî, 

mevziî ve hikemi bir hadisedir. Soğuk kulakla

rın ve sair ahşanın bir çok hastahklarında 

rol oynarsada bu hastalıklarla malûl kalanlar 

mükâfat alamıyacağı gibi mumaileyhin de 

hastalığındaki sebep incimat olmayup soğuk 

ve havanın şiddeti olduğundan mükâfatı nak - 

tiyeye istihkakı olamaz; denilmektedir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve no sebepten verildiği

149 Tekirdağında Mü - i Tenzili rütbeden şi- 

rettip Salih Ef. hane- kâyet 

sinde Abdüikadir 1

Çeşme Tütün İdaresi 

Muhasebe Memuru 

R. Cudi

Madalya istiyor

İcabı söyleşildikte :

Filhakika 397  sayıh kanunun l inci mad

desinde yalnız incimattan bahsolunup soğuk 

algınlığı ve şedaidi havaiyeden munbais malıV 

liyettcn balısolunnıadığı ve işbu maddenin (C) 

fıkrası ise 5 inci ve 6 mcı derecede malûl 

olan zabıtana verilecek naktî mükâfata ait 

olup arzuhal sahibinin ise bu derecelerde 

maluliyeti fennen taayyün edemediğine binaen 

dileği yerine getirilemiyeceğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

57 19-11-1929

( 313 S 71 ) A. Kadir imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Binbaşılığa terfi ettiği halde yüzbaşılıktan 

tekaüde sevk olunduğu cihetle hakkının ko

runmasını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

7-VI-336 tarih ve 7 sayılı kanunun i inci 

maddesinde 16-111-336 dan itibaren ( ukudat 

ve mukarreratı resmiye ) nin de keenlemyekun 

olduğu sarahaten mezkûr olmasına ve terfi 

ise mukarreratı resmiyeden bulunmasına binaen 

bu baptaki itiraz yerinde olmadığı gibi;

25-1IV-339 tarih ve 347 sayıh kanunun

4 üncü maddesi son fıkrasıda terfi in ancak 

orduda bir sene hizmetle takyit edildiğine ve 

orduda hizmeti kalem işlerinde değil kıtaatta 

hizmeti maksut olduğuna binaen itirazları 

varit olmıyacağının arzuhal sahibine anlatıl

masına karar verildi.

karar M

59

K. tarilıi 

19-11-929

imzalarile Yüksek 

2 arzuhal En. imize

R. Cudi ve B. Sıtkı 

Reislik makamına sunulan 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

M illî mücadelede sebkeden hizmetlerine 

mukabil istiklâl madalyasile taltiflerini iste

mekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

İstiklâl madalyasına istihkak iddiası için
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

Yok Suşehri Kazasının 

Yeni Köyfmde Şevket 

oğlu Celâl

1309 Sincan Karyesi Muh

tarı Yusuf Ziya Ef.

Köylerindeki bazı 

kimselerden şikâyet

lilncümen kararı ve ne sebepten verildiği

kanunen muayyen olan müddet geçmiş olması 

dolayısile dilekleri yerine getirilemiyeceğinin 

arzuhal sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

K. »V’ K. tarihi

60 19-11-1929

Suşehri Kazasının Aşağı yeni Köyünden 

Şevkeloğlu Celâl imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal Encümenimize gön

derilmiştir.

D ileğ i:

Cümhuriyet kanunlarına tecavüzat lisaniyede 

bulunduğu iddiasile meclisce aleyhine dava 

ikamesine karar verilmişsedej've köylülerin 

müfteriyatından münbais olup çektiği vicdanı 

ceza kâfi görülerek affını istemekten ibarettir.

Adliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Arzuhal sahibinin Türkiye B. M. M. ini 

tahkir eylemek maddesinden maznun olup 

hakkında takibat icrasına Yüksek Reislikçe 

izin verilmekle yapılan muhakemesi neticesinde 

cürnıün sabit olmasına binaen bir sene yirmi 

gün hapsine karar verilerek vaki kararın da 

kat’iyet kesbeylediği ve cezasının affını mucip 

kanuni esbap bulunmadığı bildirilmiştir.'

İcabı söyleşiIdikte:

Cezanın affı için kanunî bir sebep buluna

maması dolayısile dileği yerine getirilemiyece- 

ğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar .V K. tarihi

61 19-11-1929

Sincan Köyü İhtiyar Heyeti Reisi Yusuf Ziya 

ve M. F. Ocak Reisi Memet Mürsel ve âzalan 

mühürlerile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

İsimlerini verdikleri 8-10 kişinin rençberlik 

ve ticaretle meşgul olmayıp iş ve güçleri 

komşu köy ve kasabalardaki fıkara halkın 

hayvanatım çalmak, satmak, kesmekle maişet

lerini temin eylediklerinden ve şahsî müddei 

olmaması beyanile mahkemecede beraet ettik

lerinden haklarındaki evrakın bir kerre daha 

tetkikini istemekten ibarettir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve olur- 

dukian yer

i Arzulial hulâsası Eneünncn karan vo ne sebepten verildiği

Ad. V. i ne yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Maznunların isnat olunan fili işledikleri ve 

ötedenberi hayvan hırsızlığı yapmak suretile 

maişetlerini temin eyledikleri usulen sabit 

olmadığından beraetlerine karar verildiği ve 

meselede kanuna muhalif bir hal görülemediği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Kanun ve usulü dairesinde verilen mahkeme 

hükmü arzuhal sahiplerinin iddialarının sabit 

olmadığını göstermekte olduğunun kendilerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar .V- K. tarihi

62 19-11-1929

129 Cebelibereket tüc

carlarından M. Nuri

Borçlar kanununa 

bir zeyl ilâvesi

65 Bursada hisar mev

kiinden eledihel ma

hallesinde «3» 

İbrahim Ethem

Affını rica ediyor

Cebelibereket tüccarlarından M. Nuri ve 

arkadaşları imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

İcra kanunundaki hapis kararının kaldırıl

ması dolayısile alacaklarını tahsil edemeyip 

zarar gördüklerinden hiç olmazsa 200 liraya 

kadar olan borçlar için hapis kararının ipkası

nı istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

İcra kanunundaki hapis kararının kaldırıl

ması medenî gayelere yetişmek için Cünıhu- 

riyet idaremizin attığı en musip adımlardan 

olup böyle meşkûr bir adım atılmışken eski 

zamanın gayri insanı prensiplerine dönmek 

kabil olmıyacağının arzuhal sahiplerine anla

tılmasına karar verildi.

Karar »V K. tarihi

63 19-11-1929

İbrahim Ethem imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal Encümenimize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Vatanî hizmetleri dolayısile mahkûmiyeti

nin affını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Mahkûmiyeti memuriyeti vazifesinden 

inbias eylediği cihetle af ve te’cil kanununun
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Arzuhal verenlerin I 

adı, sanı ve otur- | 

dukları yer j

Arzuhal hulâsası lüncümcn karan vc nc soboj)ton verildiği

3 üncü maddesi sarahatine göre af ve tecilden 

istifade edemiyeceğinin arzuhal sahibine anla

tılmasına karar verildi.

Karar A" Karar tarihi

64 IQ - 1 M 9 2 9



T. B. M. M. Matbaası
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s  i  Arzuhal verenlerin , 

S 2  ‘ ad», sanı ve otur- 

^  i  dııklan yer

Arzuhal hulâsası Knciimcn kararı vo no sehepUîn verild iğ i

155 ! Tuzla A'ay 69 Tabur' Tecziye kararının af 

3 Bölük 10 efradın- fine dair 

' dan İivas Rıdvan

1003 Palo Çarşıbaşı Ma-  ̂

hailesinde Ergani  ̂

Meb'usu sabıkı Emin| 

i B. mahdumu Rasim 

' F.f. *

Maaş tahsisi hakkın

da

Alay 6Q T. 3 Bö. 10 efradından Ilyas 

Rıdvan mührüle Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize {gönderilmiştir.

Dileği :

317 doğumlu olduğunu bilmediği cihetle 

vaktile askerlik şubesine müracaat edemediğin

den iki sene ceza hizmetinin affini istemekten 

ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Askerlik muamelatı nüfusta mukayyet do

ğum tarihine iptinaen cereyan edeceğinden 

yaşıtları ile yoklamalara gelmiyen mumaileyhin 

emsallerinin celp ve şevki tarihi olan 15-7'339 

dan üç yil beş ay sonra ele geçtiğinden mülga 

askerlik kanununun 106 mcı maddesi ahkâmı

na tevfikan asker edilmiş bulunduğu ve 

hakkında tatbik olunan muamelenin kanuna 

muvafik bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte;

Kanunî olan işbu muamelenin tağyirine 

imkân bulunmadığının arzuhal sehibine anla

tılmasına k^rar verildi.

Karar .V K. tarihi

65 1 - XII - 1929

Sabık Ergani Mebusu Emin B. oğlu Rasim 

Oültekiıı imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Babasının şehiden vefatına binaen Iiidematı 

vataniye tertibinden maaş tahsisini istemekten 

ibarettir .

Da.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Ergani Meb'usu sabık Emin B. in isyan 

başlangıcında Karabegân Nahiyesi Müdürlü

ğüne gönderilerek bir hafta sonra takım
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^  , Arzulial verenlerin 

1  ^  adı, sanı ve otur- 

I____ tiııklan yer

Ar/.ulıal lıulâsası ' Ivnciimcıı k a ra rı vt* ıı<̂  sol>(‘|)toıı v e riM iŞ :i

13Q6 Manisa 404 numa

ralı tel saîıibi Kara 

Osman oğuliarııuian 

Suphi

Hakkının korunma

sını rica ediyor

1340! İstanbul Bayazıt I’ar- 

I makkapuda Lekeci 

i Sokağında 2-108 

; numarada Madam 

i Espanya vasıtasile 

! Bavtar Kasım Ef.

Alacağının

hakkında

tediyesi

kumandanile kazaya avdet ederken Usat tara

fından şehit edildiği ve memuriyeti bir hafta

dan ibaret olup başka bir memuriyettede 

bulunmamış olması lıasebile ailesine maaş 

tahsisine kanunî imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte:

Dileklerini yerine getirmek için kanuni 

imkân olmadığının arzuhal sahibine anlatıinıa- 

sına karar verildi.

Karar .V’ K. tarihi

66 1 - X IM 9 2 9

Kara ağaçlı çifliği mutasarrıflarından Kara 

Osmanzade Suphi imzasile Yüksek Reislik 

makamına çekilen telgraf Eıı. imize gönde

rilmiştir.

Dileği :
Tapulu tarlalarının köylü tarafından alın

masına teşebbüs olunduğundan hakkının 

korunmasını istemekten ibarettir.

Da. V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta;

Bu bapta V.e vukubulan müracaata mebni 

idareten men ettirilmiş olduğu gibi mumailey

hin arazisine halen hiç bir taraftan müdahale 

vaki olmadığı ve köy halkının kendilerine 

arazi verilmesi için köyden birini Ankaraya 

göndermelerinden kendi arazisi verilir endişesile 

müracaatta bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte:

Ortada şikâyeti mucip bir hal olmadığının 

telgraf sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

67 1 -XI I - 1929

Esbak Burdur Baytarı Mehmet Kasım imza

sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

A\a<nş Parkından dolayı Ik. V. bütçesin

den alacağı olan (^'302) kuruşu 5 senedir 

tahsil edemediği cihetle hakkının korunmasını 

istemekten ibarettir.

İk. Y. ine yazılan te/kereye gelen karşılıkta;

Mumailcvh Burdur livası Silıhiye Baytari 

iken 27 - VII - 330 tarihinde askere celp ve 

] 1  - XII - 334 taaihinde terhis edilerek Istan- 

bulda mülga nazarete müracaatla 1 700 kuruş
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları ver

Arzuhal hulâsası Knciim(^n kartın  v<' ıı<* snhopleu v<'rll(]i<>i

1465 İstanbul Merkez Ku- , Sicillinin tetkiki ve 

mandanlıgı vasıtasile' nıaaşınuı arttınlma5i 

Mütekait Süvari Ka

ymakamı İsmail Ha

kkı B.

maaşla Malatya Sihliiye Baytarlığına 8-IV-3 35 
larihinde bittayin 80 lira avans verilerek 

Malatyaya gönderilmiş isede gitnıiyerek eski 

memuriyeti mahalli olan Burdura gitmiş ve 

oradan Malatyaya gidemiyeceğini bildirmesi 

üzerine eski maaşı olan 1500 kuruşla 

2 7 -V- 33 5  tarihinde Burdur Sıhhiye Baytar

lığında ipka edilmiş ve maaşının arttırıl - 

masını istemesi üzerine Malatyaya giderse 

1700 kuruşa terfi edeceği tebliğ edilerek 

kabulü üzerine tekrar 1 700 kuruş maaşla 

17-X-335 tarihinde Malatya Sıhhiye Baytar

lığına tayin kılınmış isede bir takım mazeret 

serdile k i ş im Iııılûlüııü bahane ederek gitmek 

istemediğinden ilişiğinin kesilmesine kadar 

vekâleten vazifede bulunması tensip ve tebliğ 

edilmiş olduğunun kaydcn anlaşıldığı ve işbu 

emrin Konya Vilâyetinden Burdur Livasına 

23-11-336 tarilı ve ı 1672-100 sayılı tahriratla 

tebliğ edildiği:

Ve şu hale göre mumaileyhin Burdurda 

vekâleten vazife gördüğünden dolayı Burdura 

muhassas 1500 kuruş maaşın kanunen yarısı

nın verilmesi ve Malatya için verilecek 1700 

kuruşun yansının verilmesi kabil olamıyacağı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşüdikte:

Bir memurun tayin olunduğu mahallin 

maaşına istihkakı o mahalde işe başlamasile 

kabil olacağı, vekâlet maaşı da o memuriyetin 

bütçede muharrer tahsisatına göre verileceğine 

binaen arzuhal sahibinin vazifeye başlamadığı 

bir memuriyet maaşına istihkak iddiası varit 

olmıyacağının kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Kaıar .V K. tarihi

68 1-XI1-1Q29

Süvari kaymakamlığından mütekait İsmail 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal Fin. inimize gönderilmiştir.

Dileği :

Tekaüdünün sicil meselesinden inbias eyle

diğinden yeniden tetkikini ve verilen tekaüt 

maaşının terfihini istemekten ibarettir.

M. A\. V'. ine yazılan tezkereye !.;elun kar

şı hkta ;
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otıır- 

dııkiarı yer

■

Arzuhal hulâsası l^iK-iirnon k a ra n  yo m  nehoplerı

Müsted'inin tekaüt tarihi 9-VII- 341 oTcİu- 

ğurıdan haziran 927 tarihinden itibaren nıeri- 

, yet mevkiine konulan 912 sayılı kanunun 12 

inci maddesinden istifadesi ve binnetice ikra- 

j miye olması mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Kanunu icabata göre dileği yerine getirile- 

, niiyeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

i karar verildi.

Karar K. tarihi

1-XII-1929

1247, Ankara İsmet Paşa 

mahallesinde 14 .V 

da liurhanettin

Tasfiyesi kanunî ol

madığından şikâyet

1193' Ankara: Çıkrıkçılar 

yokuşunda 38 nu

marada misafir Beh- 

sar Hanım

Ev tahsisi hakkında

69 _______________

Erenköy Tahsil Memuru i inci muavini 

Bürhanettin imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. iniize gönderilmiştir.

Dileği:

Tasfiyesi kanunî olmadığından tasfiyenin 

ref'İni istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhin hastalık ve sair vahi bir takım 

sebeplerle vazifesine devanı etmediği gibi 

bazı mükellefinden tahsil eylediği mebaliğa 

mukabil makbuz kesmediği ve zimmetine 

para geçirdiği tahakkuk eylediğinden memu

riyetinin devamı mahzurdan salim görülmedi

ğinden memurin kanununun muvakkat 1 inci 

maddesi mucibince tasfiyeye tabi tutulduğu 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Mal. V .' inden gelen karşılık ile D. Ş. si 

kararnamesine ve getirtilen sicil dosyası mün

derecatına göre^tasfiye kararının ref'ini icap 

edecek bir kanunî sebep görülmediğinin arzu

hal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar A“ K. tarihi

70 1-XII-1929

I Kadıköy Belediye Müdürü esbakı Kemal B.

I zevcesi Behsar imzasiîe Yüksek Reislik Maka- 

' mına sunulan arzuhal Encümenimize gönderil

miştir.

Dileği :

i Berutta terkettiği mallara mukabil Ermeni 

i emvalinden mal verilmesini istemekten ibarettir. 

Da. y . ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Behsar Hanımın iskân dairesince cereyan 

i etmiş bir muamelesi olmadığı gibi Ermeni
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

•BW

Arzuhal hulasası Jhıciimon k a ran  ve lu* sobopi(*n verild iğ i

1 3 4 7 i Sürmene Hamurgânı 

şarkî muhtarı Yusuf 

ve arkadaşları

Muavenet

hakkında

Q81 Yeşilköy heyeti tef- 

tişiye mülkiye mü

dürlüğünden müte

kait Fethi B.

Maaşının

hakkında

emvali mâliyeye devredildiğinden iskân daire

since yapılacak bir muamele olmadığı bildi

ri hniştir.

İcabı söyleşildikte :

Temlik Kanununun 6 ıncı maddesi müte- 

gayyiplere ait emvali hâzineye mal ettiğinden 

arzuhal sahibi dileğinin yerine getirilemiyece- 

ğinin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

71 1 - W - 1 9 2 9

edilmesi Hamurgân şarkî muhtarı Yusuf ve diğer 

köyler muhtarları imzalarile Sûrmenedeiı çe

kilen telgraf Encümenimize jiöıulerilmiştir. 

Dilekleri :

Tohumluk ve yemeklik ihtiyaçlarının temi

nini istemekten ibarettir.

İktisat Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta ;

Sürmene halkına muaveneten Hilâli Ahmer 

Cemiyetince mahalli kaymakamile Hilâli Ahmer 

şubesine 1500 lira gönderildiği ve zürraa da 

malî vaz’iyetlerinin müsaadesi nisbetinde 

mümkün olan muavenetin gösterilmesi hususunun 

mahallî Ziraat Bankasına tebliğ edildiği bildi

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Bu suretle yapılacak muavenetlerden gayri 

muavenet icrası kabil olamıyacağının telgraf 

sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar A“ _ K. tanhi

72 1-XIİ-1929

tezyidi Mülkiye Teftiş Heyeti Umumî Müdürlü- 

: günden mütekait Fethi ve Adana Defterdar- 

: lığından mütekait Nazım imzalarile Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal Encümeni

mize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Memurin maaşları 

kanunda mütekaitlerin 

eylemekten ibarettir.

Maliye V. ine yazılan 

karşılıkta:

Memurin maaşatının tevhit ve teaddülüne 

dair olan, kanunun 14 üncü maddesile müte

kaidin ve eytam ve eramil maaşları hakkında-

hakkında yapılacak 

de terfihini temenni

tezkereye gelen
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w Arzulial verenlerin

3 ^  adı, sanı ve otur- 

dukları yer

rnsımmmiF!

Arzuhal hulâsası ’ Mnciimen kararı vo ne sehopten voriM igi

i da bazı menafi kabul buyrulmuş olduğundan 

başka muamele ifasına imkân görûiemediği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte:

Teadül kanununda kabul olunan hususal- 

I tan gayri muamele yapmaya kanunî imkân 

1 olmadığının arzuhal sahiplerine anlatılmasına 

 ̂ karar verildi.

Karar .V K. tarihi 

1-XII-192973

1397i Kadıköy Mühürdar 

j da Karakol Sokağı 

; 37 No. Harika H.

İcar bedellerini isti

yor

1200 Beyoğlu Ayas paşa | 

Mahallesinde tekke 

ittisalinde (51) nu- | 

marada Yusuf Necati ı 

Bey I

İkramiye istiyor

Sabık Şurayi Devlet Âzasından Şeref Ef. 

zevcesi Harika imzasile Yüksek Reislik maka- 

ınına sunulan arzuhal Rn. imize Gönderilmiştir,

Dileği:

Büyük harbin bidayetinden mütarekenin 

aktine kadar askerimiz tarafından işfral olunan

3 evinin icar bedelile ika olunan hasardan 

dolayı ba mazbata alacağı olan 4072 lira 43 

kuruşu halâ alamadığı cihetle hakkının korun

masını istemekten ibarettir.

Mal. V. yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mahsubu umumi kanununun madde ve 

kaydi mahsusu icabından olarak işbu paranın 

verilmesine imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte:

Tetkikatı lâzıma yapıldıkta arzuhal sahibinin 

dileğini yerine getirmeğe kanunî imkân bu- 

lunmadığı cihetle keyfiyetin kendisine anlatıl

masına karar verildi.

Karar wV K. tarihi

74 1 -XII- 1929

Balıkhane tahsildarlığından mütekait Yusuf 

Necati imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Yaşı altmış yaş geçtiğinden dolayı memurin 

kanununun 71  inci maddesi mucibince tekaüde 

sevkolunduğu halde ikramiye verilmediği ci

hetle hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

65 yaşını ikmal eden memurların rızalarına 

bakılmaksızın tekaütleri icra kılınacağı mülkiye 

tekaüt kanununun 3 üncü maddesi hükmü 

iktizasından bulunmasına göre bu gibiler, 

mecburî tekaüde sevk vaziyetinde bulundukU-
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Si
Arazuhl verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları ver

Arzuhal hulasası ı İJU‘iiınen kararı vl* ik» st^hepien voriM iğ i

. • r:
I nndan hükmen tekaüt edilmeleri muktazi olup 

I kalem muamelâtından ibaret olan tekaüt ınua- 

I melesinin ifa edilmemesi kanunun hükmüne 

bir tesir icra edemeyeceği:

Ve 1276 tevellütlü olan müsted’inin 

' 1 - İX - 341 tarihinde, yani memurin 

kanununun neşrinden evvel 65 yaşını ikmal 

eylemiş olması ve bundan sonra fuzulcn istih

damının da kendisine hir hak bahşetmesine 

; imkân bulunmaması hasebile 71 inci madde- 

; den istifadesine kanunî mesağ olmadığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Tevellüdü tarihinin 1276 olmasına ve 

mülkiye tekaüt kanununun 3 üncü maddesi 

ise 65 yaşını ikmal edenleri rızalarına bakıl

maksızın tekaüde sevkı amir bulunduğuna ve 

arzuhal sahibinin memurin kanununun neşrin- 

! den evvel mecburî tekaüt yaşına vardığına 

I göre mezkûr kanunun 71 inci maddesinden 

I istifade edemiyeceği cihetle dileği yerine gc- 

[ tirilemiyeceğinin kendisine anlatılmasına karar 

verildi. Karar K. tarihi

75 1-XI1-1929

İ331; Muhabere İVlüfettiş- i Eytam maaşının tez

liği Talim Terbiye ; yidine dair 

Şubesi Müdürü Bin- i 
başı Nazmi Bey ai

lesi Hüsniye H.

Müteveffa Binbaşı Ali Nazmi Ef. zevcesi 

i Hüsniye imzasile Yüksek Reislik makamına 

I sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Kendilerine verilen eytam ve eraınil maa

şı maişetlerini temin etmediğinden arttırıl

masını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 
karşılıkta:

Müteveffanın İtalya, Balkan, Büyük ve 

, İstiklâl harpleri zamları dikkat nazarına ahna- 

i rak validesi Fethiye, zevcesi Hüsniye Hanımla 

I çocuklarına 38 inci maddeye tevfikan adiyen 

I 23 er kuruştan ı 150 kuruş eytam maaşı 

tahsis olunduğu ve bunun kanunen arttırılması 

I imkânı bulunmadığı bildirilmiştir.

I İcabı söyleşildikle :

Kanunun bu baptaki sarahatine binaen ar- 

I zuhal sahibi dileğinin yerine getirilenıiyeceği- 

; nin kendisine anlatılmasına karar verildi.

! Karar .V- K. tarihi

76 1 • X II - 029
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■rtj Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- Arzuhal hulâsası Kncünıcıı kararı vo ne sebepten verild iğ i

550 !

duHan yer

Bursa Hacı Yakup 

Mahallesinde Mec- 

diyc karakolu karşı

sında kemerli sokak 

<r8o numarada Ah

met Ata

Tekaüde şevkini şi- j  Bursa sabık {cra Memuru Ahmet Ata

kâyet imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Yaşı 14 eylül l 927 tarihinde altmışbeşi ikmâl 

edeceğine bakılmıyarak 7 -nisan- g27 tarihin

de 11 - ağustos - 1925 tarihli mülkiye tekaüt 

kanununun 3 üncü maddesi mucibince hizmeti 

müddeti 45 seneye vasıl olduğundan dolayı 

mecburî tekaüde sevk olunup memurin kanu

nunun 71 inci maddesinden istifade ettirilme- 

diğinden hakkının korunmasını istemekten iba

rettir.

Ad. V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Mumaileyh hakkında yapılan muamelenin 

D. Ş. sı Dea. ince de tasdik edildiği cihetle 

bu bapta yapılacak başka muamele olmadığı 

bildirilmiştir.

D. Ş. sı Dea. D. si kararında 

Mumaileyhin 45 sene hizmeti ikmal eyle

mesi dolayısile 7 nisan 927 tarihinde teka

üde sevk edilmesine ve memurin kanu

nunun muvakkat 3 üncü maddesi ahkâmı 

ise 19 mart 1927 tarih ve 113 sayılı 

tefsir ile i haziran 927 tarihine kadar temdit 

edilüp 11  ağustos 325 tarihli mülkiye tekaüt 

kanununun memurin kanununun 3 üncü mu

vakkat maddesi mucibince o tarihe kadar 

muteber bulunduğu ve nıüsted'inin tekaüt mu

amelesi ise hizmetinin 28 mart 927 tarihinde 

45 e yetişmesi itibarile memurin kanununun 

71 inci maddesinden istifade edemiyeceği 

merkezindedir.

îcabı söyleşildiktc:

İşbu kanunî delil ve vesikalar karşısında 

arzuhal sahibinin dileğini yerine getirecek 

bir cihet görülemediğinin kendisine anlatılma

sına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

77 1 -XII-192Q

1236; Amasyada Rumeli . Borçlarının 

i  muhacirlerinden İb- ! hakkında 

I rahimoğlu Ali ve i 

! refikleri !

tecili Rumeli muhacirlerinden jbrahimoğlu Ali 

ve arkadaşları imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri :

İskân edildikleri evler taksitinin bu seneli

ğinin harman sonunda ve diğerlerinin Ğt sene-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Kncüıııon kararı vo no s<*bepion veriMip;i

Icri harman sonunda ahnmasıın istemekten 

ibarettir.

Maliye Vekaletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Müstediler mübadil muhacirlerden bulunma

dıkları ve kendilerine borçlanma kanununa 

göre yirmi senede ve yirmi taksitte ödemek 

üzere mülk verildiği ve almış oldukları bu 

mülklerin 2 inci taksitlerini ödemek zamanı 

geldiği halde henüz l inci taksitlerini bile 

vermedikleri anlaşılmış ve bunlardan ziraatla 

müşteğil oldukları mahallî ziraat idaresince 

tasdik edileceklerin ı inci taksitlerini nizamî 

faizlerile birlikte verenlerin 2 inci taksitlerinin 

yine nizamî faizleri aranılmak üzere eylül ayına 

kadar tecili tensip ve keyfiyeti Amasya Defter

darlığına yazıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikle :

Şimdiye kadar Maliye Vekâletince kendile 

rine gösterilen kolaylıktan 'istifade etmiş bulu

nacakları tabii bulunduğundan keyfiyetin 

arzuhal sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V- K. tarihi

78 ]-Xn-1929

 ̂  ̂18 Ada Kadirli <r 56 » 

numaralı tel sahibi 

I Kadirli Hacı Ali ve 

i rüfekası

Jandarma kumanda

nından şikâyet

Kadirli Hacı Ali ve arkadaşları imzasile 

Kadirliden Yüksek Reislik makamına çekilen 

telgraf Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Aktirislerin yattıkları otele geceleyin hücum 

ederek sürükleyerek otelden çıkaran ve ırzlarına 

geçen Jandarma Bölük Kumandanı Fuat B. ve 

arkadaşları haklarında lâzım gelen intibahî mu

amelenin yapılmasını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Fuat B. ve arkadaşlarının iddia olunan fi-̂  

illere mücaseretleri tahakkuk ederek muhake

meleri lüzumuna karar verildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte ;

Mütecasirler hakkında muhakeme lüzumuna 

karar verildiğine göre muhakemeleri sonunu 

beklemelerinin telgraf sahihlerine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar .V K. tarihi

79 1 -XII- 1929
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları 3Tr 

Şişli Bomonti mek

tep sokak 55 A' da 

sakin Ferhat

Arzuhal hulâsası

Hanelerine haciz 

vaz’ından şikâyet

1277 Zonguldak 2176 

numaralı tel sahibi 

Türk Kömür Maden

leri Cemiyeti Reisi 

Esat

kömürcülüğün hima

yesi hakkında

İjiicliıiMMi kaj*iirı ve ııe .s«'])opt(?n voriMi.Şİ

Mübadillerden İiaşinı ve arkadaşları imza- 

sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

Kn. imize gönderilmiştir.

D ile ğ i:

İstanbulda Rum ve lirınenilerden müteşekkil 

bir kumpanya temlik kanununun 7 inci madde

sinin bir fıkrası lıasebile mahkemelere müracaatla 

senelerdenberi kendilerine teffiz edilmiş olan 

mülkleri haciz ve binnetice istirdada muvaflak 

olduklarından mağduriyetlerini mucip olmıya- 

cak tedbirler alınmasını istentekten ibarettir.

Mal. V . ine yazılan tezkereye gelen karş ılık ta :

Temlik kanununun yeni tefsir olunan 7 inci 

maddesine göre bu gibi gayri menkuller iıak- 

kmdaki nıcn’i müdahale kararları l 3 - IX - 331 

ve 15-1V- 339 tarihli tasfiye kanunlarının 

tatbiki aleyhine D. Ş ınca bir hüküm veril' 

mcdikçe aynen infaz edilemiycceği ve bina- 

enaleyh müsted’ilerin de bu noktadan muta

zarrır edilmiyeckIeri bildirilmiştir.

îcabı söyleşildikte :

Filhakika 2 -VI- 1929 tarih ve 146 sayılı 

tefsir bu baptaki şüphe ve tereddütleri tamamen 

izale edecek bir şekilde olduğu için tevehhüme 

mahal olmadığının arzuhal sahiplerine anlatıl

masına karar verildi.

Karar K . tarihj ^

8 0  T -  X I I '  9 2 0

Türk Kömür Madenleri Cemiyeti Reisi Esat 

imzasile Yüksek Reislik makamına Zonguldak' 

tan çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir*

Dilekleri :

Tarife kanununda ecnebi kömürlerin tonundan 

540 kuruş resim ahnmasının temin olunmasını 

istemekten ibarettir.

İcabı 5ÖyieşiIdikte :

Geçen sene kabul olunan tarife kanununda» 

ecnebi kömürlerine konulan resim kömürcöle' 

rimizi memnun edecek bir miktarda bulunduğa 

cihetle dilekleri yerine getirildiğinin telgi'^^ 

sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

k . ,V K. tarihi

81 1-X1I-192^
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2  ̂ ! Arzuhal verenlerin 

N  I  adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuiıal hulâsası

^354 Âadana-Tarsus-171 | Arpa ihracı m en i- 

numaralı tel sahibi nuiyetinin ref’i hak* 

! kında

^252| Tarsusun Kızıl Mu- | Maaşlarının itası ha-

, rat mahallesinde mu-j kkında

j kim mütekait Memet

i Emin Çavuş

Kıuiirııeıı kararı \v ııo sohopton vnrild iğ i

Zürradan Yakup ve arkadaşları imzalarile 

Tarsusdan Yüksek Reislik makamına sunulan 

telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Süne haşeresinden dolayı arpa ve buğday 

mahsulunun ihraci menolunması fiatlarin 

tenezzülünü ve bu da zararlarını intaç eyledi

ğinden bu memnuiyetin kaldırılmasını istemek

ten ibarettir.

İktisat V. ine yazılan tezkereye gelen kar - 

şıhkta:

Bu bapta mütehassıslar tarafından yapılan 

tetkikattan halen yeni sene arpasının ihracında 

bir mahzur kalmadığı anlaşılarak arpa ihraci- 

nin serbes bırakıldığı buğday ihraci hakkında 

ise tetkikat devam etmekte bulunduğu bildiril

miştir.

İcabi söyleşildikte fennin icabatına uymak 

lâzım geldiğinin telgraf sahiplerine anlatıl - 

masına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

82 1 -XII - ig29

Mütekait Memet Emin Çavuş imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği;

Fransız işgali zamanına ait 335 senesinden

8 ve 36 senesinden 12 aylık tekaüt maaşı 

verilmediği cihetlc hakkının korunmasını 

istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Telgraf çavuşluğundan mütekait Emin Çavuş 

muayyen müddet zarfında müracaat etmemiş 

olmasına binaen mahsubu umumî kanunu 

mucibince müterakim nıatlubatının verilmesine 

kanunî imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Bu bapta kanun ahkâmı pek sarih ve kat’î 

olmakla difeği yerine getirilmiyeceğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar A»

83

K. tarihi 

1 - lâ l  - 1920
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Arzıılıal verenlerin

3  adı sanı ve otur-
N
^  ' ____ dukları yer

1260' Ankara M illi Müda

faaya merbut sc - 

I runı ve aşı evi he

sap ınetmını tabur 

i  hesap mennını Rem

zi 15.

Arzuhal hulâsası !İui('iinu3n kararı ve ııo solıoptoıı voriM iğ i

Kâtip

terfihi

sınıflarının

1356 Antalya Ziraat Ban- 

; kası Sabık mukay- 

! vidi Emin Efendi.

Tasfiyeye tabi tutul

masından şikâyet

Tabur hesap memuru Remzi imzasile Yük

sek Reislik Makamına sunulan arzuhal Kn. imize 

‘gönderilmiştir.

Dileği:

Tabur katiplerinin memurin meyanından 

ahnarak 3 3 t) tarihli terfih kanunundan evvel 

olduğu »ibi;

Tabur kâtiplerinin yüzbaşı

Alay kâtiplerinin kıdemli yüzbaşının fev- 

kıııda; ve

Alayeminlerinin ümera mevkiinde binbaşıya 

nıuadil ad ve itibar edilmelerini istemekten 

ibarettir.

M. M. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Ahiren kabul olunan askerî memurlar 

kanununda: hesap memuru sınıfına kâfi dere

cede terakki ve tefeyyüz kademeleri verilmiş 

olup bıindan böyle bu kanun ahkâmına tabi 

olacaklarından bu sınıf hakkında ayrıca bir 

tedbir alınmasına lüzum olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

En. imizce de bu bapla başka tedbir alın

masına ihtiyaç görülmediğinin arzuhal sahi

bine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi 

84 1-X^I1-1929

Antalya Ziraat Bankası Mukayyidi Memet 

Emin imzasile Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Tekaüde şevkinin garaza mübteni bulunduğu 

ve tekaüt maaşile geçinemediği cihetle terfihini 

istemekten ibarettir.

İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhin bankanın hiç bir servisinde 

istihdama liyakati olmadığı anlaşılmasına ve 

dimagan da maluliyetinde şüphe edilerek 8- 

V I I I - 1341 tarihinde mahallî hükümet tabibi 

tarafından icra ettirilen muayenesinde ( Fartı 

safiyet) ile malûl bulunduğu tahakkuk etmesine 

binaen banka meclisi idsresinin 7 - X II - 1926 

tarih ve 94 sayıh kararile hizmetine niha

yet verildiği ve maamafih hariçte bir vazife 

bulmasını teshilen açıkta kaldığı l - 1 - 927 

tarihinden V - 927 gayesine kadar kendisine



Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

- . 13 -

Arzuhal hulâsası |Kncüıueıı ka rarı ve ne sohopten v(3rildigi

^^0 I İstanbul Emlâki Mil- 

' liye Müdürü sabıkı 

İsmail Hakkı B.

Vazifesinden el çek- 

tirildi^inden şikâyet

tam maaş verilmekle beraber ayrıca da bir 

maaş nisbetinde ikramiye dahi verilerek bilfı- 

hare tekaüde sevkedildiği ve Maraşta ikamet 

edeceğinden oraya kadar hercırahı da verildiği 

ve D. Ş. sına müracaat üzerine oradan da vaki 

muamelenin tasdik olunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte bankaca yapılan muame

lenin kanuna ve nefselemre muvafık bulunduğu 

anlaşılmakla bir şey yapılamıyacağının arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

85 1 -XII- 1929

İstanbul metrıık mallar sabık müdürü İsmail 

Hakkı imzasila Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal encümenimize gönderilmiştir .

Dileği.\

Memur sıfat ve salahiyetini haiz olduğu 

halde vazifesinden gayri kanunî el çektirildiği 

gibi D. Ş. sına yaptığı müracaat üzerine 

beraet ve iadei memuriyet kararı aldığı halde 

Mal. V. ince memuriyetine iade olunmaması 

da kanuna muhalif bulunduğundan hakkının 

korunmasını istemekten ibarettir.

Mal. V.ine yazılan tezkereye gelen cevapta:

Ücretle müstahdem iken hakkındaki tahkikat 

neticesinde vazifesine nihayet verilen müstedi- 

nin D. Ş. sına vukubulan müracaatı üzerine 

memuriyetine iadesine karar verilmiş isede 

muınaileyhin ücretle istihdam edilmiş olup 

memurin kanununun 3üncü maddesinde muka

veleleri bulunmıyan müstahdeminin istihdam 

şartları ait olduğu dairecc tespit olunacağı 

ve bu şartları kabul ile hizmet ifa edenlerin 

bir gûna talep ve şikâj^ete hakları oiamiyacağı 

musarrah bulunmasına ve kendisinin, emsalin

den başka istihdam şartı mevcut olmamasına 

göre vaziyetin borçlar kanununun hizmet akti 

hakkındaki ahkâma temas ettiği, maahaza 

halefi de aym vaziyeti hukukiyede bulunduğu

na göre iddiasının kabulü hafinde halefinin 

azlile kendisinin iadesi kanunen gayri müm

kün ve müktesep bir hakkın ihlalini müddei 

olacağı tabii bulunduğu ve binaenaleyh muka

vele ile istihdam edilmemiş olan mumaileyhin 

hakkında memurin ve maaş kanunlarının me

murlara ait olan hükümleri tatbik olunamıya-
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S
Arzulial verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ;l‘ju*ü ınen  kararı v(‘ n(‘ sL‘l)eploıı verild iğ

cağı için memurin kanununun 3 üncü madde

sinin son fıkrasına tevfiki muamele icap ede

ceği bildirilmiştir.

Meselenin daha ziyade tavazzuhu için Mal. 

V. inden davet olunan Mal. Em. Müdürü 

Rüştü Bey o vakit olduğu gibi bu günde 

devlet memurları arasında bütçeden maaş ve 

ücret alan memurlar bulunduğu gibi ücreti 

metruk mallar hisabı carisinden tesviye edilen 

memurlar bulunduğunu ve bu suretle emlâki 

metruke hesabından ücret alanların memurin 

kanununun 3 üncü maddesi mucibince hakla

rında muamele yapılacağını ve 2 2 - V I I -341 

tarih ve2258 sayılı İcra Vekilleri Heyeti 

kararile İstanbulda:

tf . . . merkeze merbut ve mahiyeti mu- 

vakkateyi haiz olmak ve masarifi emvali met

ruke hesabı carisinden tesviye edilmek üzere 

ayrı bir idare tesis edilmiş . . . »  olduğu ve 

İsmail Hakkı B. in bu idarede 100 Hra üc

retle müdür muavinliğini kabul etmesile bu 

idaredeki emsal memurlar hakkında tatbik 

olunan muameleyi k a b u l etmiş b u lu n d u ğ u n u  

izah eylemiştir.

İcabı söyleşildikte:

D. Ş. sından verilmiş olan hükmün 

mükemmel yani gayri muallel olup olmadığının 

reye vaz’ı teklifini havi bir takrir verilmişsede; 

encümene muhavvel arzuhalin şekline ve 

arzuhal sahibinin talebine nazaran hükmü 

mezkûr müstenidatının tetkikine mahal görül- 

memiştir.

Binaenaleyh; Maliye Vekâleti Celilesinin 

tezkeresinde yazılı mütalea ve encümende 

vekâlet namına vaki beyanat esas itlihazile 

şuraca kabul edilmemiş olan müdafaatın aynen 

tekrarından ibaret olmasına ve D. Ş. deavı 

dairesi heyeti aleniyesi hükümlerinin kat'î ve 

lâzimülinfaz bulunduğu 669 .V Ş. D. kanu

nunun 19,20,26 inci maddelerinde musarrah 

bulunmasına mebni ^kat'iyet kazanmış olan 

hükmün infazı zarurî bulunduğunun Maliyi 

V^ekâleti Celilesine iblâğına ekseriyetle karar 

verildi.
J<arar A- K. tarjhj,.^

’gö’ '  1-X I I -1929
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Arzuhal verenlerin

• adı sanı ve otur

dukları yer 

Samsunda mübadil 

Kobakoğlu İsmail 

Hakkı Ef.

Arzuhal hulâsası İKncüıuen karnrı  vo no .süI»o|)I,(Mİ v(‘r'ildigi

İstirdat edilmiş olan i Kavalalı Kobakoğlu İsmail iınzasila Yüksek 

emlâkin iadesi talebiı Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

I gönderilmiştir, 

j D ileğ i:

Samsun İskân İdaresince kendisine teffiz 

olunan gayri menkul malları kanuna muhalif 

olarak istirdat edildiğinden hakkının korun

masını istemekten ibarettir.

I  Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

j Kobakoğlu İsmail üakkı Efendiye adiyen 

! iskân suretîle kanuna mugayir olarak verildiği 

i anlaşılan emval fazlasının istirdadı hakkında 

vilâyet teffiz komisyonunca ittihaz olunup 

V. in tasdikına iktiran eden işbu emvalden 

34 sayılı hanenin muahharan teffize talip olan 

Dramanın Kavala mübadillerinden Fuat B. e 

kanunî mevzuat dairesinde kanunî istihkakı 

‘ mukabilinde uhdesine teffiz muamelesi icra 

ve 2 - IV - g26 tarihinde tapu senedinin 

ita olunduğu ve işbu malların istirdadı 

dolayısile müstedi İsmail Hakkı Efendinin 

Hazine aleyhine mahkemeye açtığı dava neti

cesinde aleyhine sudur eden hükmün temyiz 

mahkemesince tasdik olunarak kaziyei muhke

me halini iktisap eylediği cereyan eden mua

meleden anlaşılmış ve bu baptaki ilâmın birer 

sureti Devlet Şurasile Ad. V. ine gönderilmiş 

olduğu bildirildiği gibi ;

D. Ş. sının 3 0 -VI I-929 tarihinde istirdat 

kararının feshine ;

Ve temyiz mahkemesinin 13 - IV- 929 ta

rihinde teffiz komisyonunun istirdat muamele

sinin kanuna muvafık bulunduğuna karar ver

dikleri de görülmüştür.

İcabı sövleşildikte :

Devlet Şurasınca : Da V. ine 2 5 -I I I-929 

tarihinde tebligat yapılup müdafeaname veril

mediğinden dolayı gıyaben 30-Vl l-929 tari

hinde karar verildiğine ve bu kararı icap 

ettiren iddianın temyiz mahkemesi Kararından 

evvel vuku bulduğuna binaen D. Ş. nın temyiz 

mahkemesinin 13  - IV - 929 kararının itasından 

haberdar olmadığı ve bir larar mevcut iken^ 

ayni mes'ele hakkında diğer bir karar 

ittihaz caiz olamıyacağına ve madam ki Da. 

V. ince bundan bahsile D. Ş. sına ve Ad. 

V. ine müracaat olunmuştur , bu müra
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15 Arzuhal verenlerin
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adı sanı ive otur- I  Arzulıal hulâsası iKnoııınen kararı ve ne sebeplen verild iği 
duklearı ver i

caatlar neticesine intizar olunması teklif 

edilmiş isede : Temyiz mahkemesinin tas

diki na iktiran etmiş olan ( Samsun ) aslî 

mahkemesi ilâmı esas ittihazile teffiz komisyo

nunun müdahalesinin men'i talebine karşı 

komisyonu mezkûrun istirdada salâhiyeti bu

lunmadığı noktasına müstenit bulunduğu 

cihetle; encümene muhavvel istidanın şekil ve 

mahiyetine nazaran Vekâletten Şuraya vaki 

müracaat neticesine intizara mahal olmadığı 

kararı ekseriyetle tahassul etmiştir.

Binaenaleyh; D. Ş. Deavi dairesi Heyeti 

aleniyesi hükümlerinin nihaî kat’î ve hiç bir 

makamdan istizaha lüzum görülmeksizin infazı 

lâzım bulunduğu 60Q A" lu Ş. D. kanununun 

19,20,48 inci maddelerinde musarrah bulun

masına mebni kat'iyet kazanmış olan hükmü 

mezkûrun infazı zarurî görülmekle keyfiyetin 

Da. Vekâleti Celiiesine iblâğına ekseriyetle 

karar verildi.

Karar A- K. tarihi

84 1 - X I I - 1929

T. R  m : M. Matbaası
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

ciukiarı yeı;;̂  

Baltaoğlu Âli Rıza 

E f . ( Sarih adresi 

yoktur )

Arzuhal hulâsası | l'^nciimon k a ran  vo ne sobe}'len vorildip^i

İskân edilmeleri hak

kında

51: Urfanın Yusuf paşa 

mahallesinde Cuma 

Galipoğlu Bedi

Mazuliyet maaşı ve

rilmesi hakkında

Baltaoğlu Ali Rıza ve arkadaşları imzasile 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal En

cümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri : •

Evleri Rus istilâsında yıkıldığı halde is

kân olundukları evlerden mal memurları tara

fından kira istenildiğinden kanunu daire

sinde iskânlarını islemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen cevapla:

Müstedilerin emsali gibi birer evde iskân

larının icra kılındığı bildirMmi^tir.

İcabı söyleşildikte ;

Dileklerinin yerine getirildiğinin arzuhal 

sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V* K. tarihi

85 8 -XII- 1929

Cuma Oalipoğlu Bedi imzazile Yüksek 

I Reislik Makamın sunulan arzuhal En. imize 

I  gönderilmiştir.

Dileği:

• 6 - V - 328 tarihinden J2 - X - 341 tari

hine kadar istihkakı olan 1 59 ay 1 2 ’ günlük 

mazuliyet maaşının verilmesini istemekten iba- 

1 rettir.ı
! Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta; 

i Halep sabık polis memuru Bedi Ef. ye 

} muhassas kadro harici mazuliyet maaşı 

i memurini mülkiye mazulin kanunu mucibince 

i  her altı ayda bir tahriren memuriyet tale- 

I binde bulunmadığından dolayı 1 - I X -928 

; tarihinde kesildiği ve başka yapılacak bir mu- 

I amele olmadığı bildirilmiştir, 

j İcabı söyleşildikte:

I Kanuııî sebep dolayısile dileği yerine ge -
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I Arzuhal verenlerin 

"a ^  , adir sanı vc otur- 

<  ! dııkları yer

Arzuhal hulâsası  ̂ l^ııciiııujn kararı v<; ne .sob<î[)len verild iğ i

tirilenıiyeceğir.in arzuhal sahibine an la t ılm a s ın a  

karar verildi.

Karar .V' K. tarihi 

8f) S-Xn- ' l929

44' İstanbul Kasım paşa jAidatı tekaüdiyesinin 

karanlık çeşme Hacı ' iadesi hakkında 

Ferhat ıliahaüesi 81 

No.

M. Şaban

2 5 8 ! Ankara Atıf Bey 

mahallesinde Terc- 

anli Mustafa ııezdin

de sakin Aiımet oğ

lu Rifat

Bir memuriyete ta

yini hakkında

M. Şaban imzasile Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzuhal En. mize gönderilmiştir.

Dileği:

İstanbul Bahriye Fabrikalarında firezeci 

ustası olarak istihdam olunduğu müddetçe 

terkeylediği 'Vu 10 tekaüt aidatını vermedikleri 

gibi bir vazife ile de istihdam edilmediğinden 

mağduriyetten korunmasını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Mumaileyhin hizmeti müddeti 13- IX-33i^ 

larihli nizamnameye müsteniden tanzim edilmiş 

olan 18 - IX ' 333  tarihli talimatnamenin mer'i 

bulunduğu zamana müsadif bulunmasına ve 

mezkûr talimatname bu gibi kendi arzulariie 

vazifesini terkedenlere ikramiye verilmesine 

müsait olmamasına binaen bir şey verilmesine 

kanunî imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte :

Olbaptaki talimatnameye mugayir olan 

arzuhal sahibi dileğinin yerine getirilemiyece- 

ğinin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V

87

K. tarihi 

8 ö ( n  - 1929

Ahmetoğlu Rifat imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği:

Balya madeninde çalışırken sol a y a ğ ın ın  

sakat olmasına binaen a ld ığ ı  4 0 0 0  b't'a tüken

diğinden münasip bir memuriyete tayinini 

istemekten ibarettir.

İcabı söyleşiidikte:

En. imiz bu gibi dileklerin takibüe 

uğraşamayıp arzuhal sahibinin ait olduğu ma

kama müracaat etmesinin kendisine a n la t ılm a 
sına karar verildi.

Karar .V- K. tariin 

88
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5 I Arzuhal vcrcnicrin 

§ î? , 'TJi . sam ve olur- 

jLİukj/ırıyer 

243' Balya Emin Paşa 

, malıallesinde Mus- 

; tafaogiu Yusuf

Arzuhal lıuiasası l’]nciiın(‘n ka ron  v<‘ ıu‘ s(‘1m'I>İ(Mi

Tazminat hakkında 

bir karar istiyor

267 Trabzon Ferah eczaha- 

nesi ittisalinde sabık 

mülkiye kaymakamla

rından Ziya Bey yazı

hanesinde Refik Bey

Madalya istiyor

175| İstanbul Vefa Darü- 

I Ihadis mahallesinde 

Türbe sokağı Q »V 

Nuri Çavuş

Memuriyet istiyor

Mustafa oğlu Yusuf inızasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal ün. imize «öndc- 

rilmiştir.

Dileği;

I Balya madenlerinde çalışırken sıhhati muh- 

tel olduğundan şirketten tazminat alınmasını 

istemekten ibarettir.

İcabı söyleşiidikte:

Arzuhal sahibinin ait olduğu mahkemeye 

müracaatla hükmen hakkım alması lâzımgeldi- 

ğinin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

: 89 8 -X! I-1929

Ahmet Refik imzasile Yüksek Rerislik Ma

kamına sunulan arzuhal I:n. imize gönderil

miştir

Dileği;

İşğal senelerinde İstanbulda Rumlara karşı 

yapılan boykotta mühim rol ifa etliğinden 

dolayı istiklf»! madalyasile taltifini istemekten 

ibarettir, 

i İcabı söyleşiidikte;

06 sayılı istiklâl madalyası kanununun bi- 

! rinci maddesi kimlere madalya verilecğini 

sarahaten tayin etmekle beraber, bu baptaki 

müddeiyat 977 sayılı kanunun 1 inci maddesi 

mucibince ı - XI - 926 tarihinden sonra kabul 

olunmıyacağının arzuhal sahibine anlatılması
na karar verildi.

Karar .V K. tarihi 

90 8-X11- 1929

Mehmet Nuri imzasile Yüksek Reislik 

! Makamına sunulan arzulial En. imize jîönderi- 
İmiştir.

Dileği.
Vatanî hizmetleri dolayısile bir memuriyete 

' tayinini istemkten ibarettir.

İcabı söyleşiidikte ;

Bir memuriyete tayin olunabilmek olbap- 

I taki kanunî mevzuat dairesinde ait olduğu 
i makama müracaatla kabil olacağından En.

! inimizce muamele tayinine lüzum görülmedi

ğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
verildi

Karar A’ K. tarihi

91 8“- XII - 1929
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Arzuh.'il verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

dııkhırj yer

Biga Canıiikebir ma- lakaiit ıııaaşı verii- 

lıallesinde İbrahim mesi lıakkında 

oğlu Abdi'ılkadir Ef.

Arzulıai luılAsası luıciinKMi k î irn r ı  ve veriMi.A'i

238 'i'arsııs Ş. iıesap nıe- 

niuru E. Fevzi Ef.

Zapiediien arazisinin 

bedeli hakkında

İbrahimoğlıı Abdülkacİir imzasile Yüksek 

Reislik Makamına sıınıılaıı arzuhal En. inıize 

gönderilmiştir.

]Q sene Jandarma süvari ç a v u ş lu ğ u n d a  

bulunduğu halde 20 sene hizmet ifa etmediğin' 

den dolayı tekaüt hakkından mahrum edildi

ğinden yeniden hizmete alınmak ve hizmet 

ıjoksanı telâfi ettirilmek suretile mahrumiyetten 

kurtarılmasını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Tekaüt ve istifa kanununun 34 üncü mad

desi mucibince silâhendaz efradın tekaüt 

hakkına nail olması (20 sene bilâ fasıla silâh 

altında askerlik hizmetini ifa ) eylemesine 

mütevakkıf olup arzuhal sahibinin tekrar hi;̂ - 

mete alınması suretinde dahi ancak (bilâ fasıla 

20 sene) hizmet etmesi icapedeceginden dileği 

yerine getirilemiyeceğinin kendisine anlatılma 

sına karar verildi.

Karar .V- K. tarihi

Q2 8-XlI-I029

T. Fevzi imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal Ercümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Babasına ait olup Ruslar tarafından zapto- 

lunan arazi bedelile paralarının tesviyesini 

istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Arzııhala bağlı Maliye ve Hariciye Vekil

likleri tezkere ve tahriratlarında:

Mukabelei bilmişi! kanununa merbut tali

matname ile zararları tespit olunan kimseler, 

son hadisat dolayısile Türk tebeasının hukuku 

mülkiyetini iıaleldar eden ahkâm ve muamelâ

tından müteessir olanlardan ibaret olup arzuhal 

sahibinin vaziyeti talimatjıame hudut ve sara

hatine dahil bulunmadığı ve Q3 harbi muha

cirlerinden olmasına göre hakkında yaı^ılacak 

bir muamele olmadığı beyan olunmasına 

binaen muamelenin tayinine hacet görülmedi- 

ğiuin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V 

93

,K^Jarihi_^ 

8-Xn  - 1929



Arzıılıal verenlerin

S adı, sanı ve otnr-

268 Ankarada Şelıil M i

ralay Bedri B. keri- 

, mesi Nezaket Hm.

Arzuhal hulasası Knciinıon ka ran  v(* ııo sfl»e{)ioıı v(‘riM igi

Oğlunun bir nıenıu- Şehit Miralay Bedri B. kerimesi Nezaket 

riyete tayini hakkında imzasile Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Oğlunun münasip bir yere tayin ve yahut 

1 Kara Köseve kadar "önderilmesinî istemekten 

' ibarettir.

' İcabı söyleşiidikte :

Arzuhal sahibinin dilekleri En. imizin tetkik 

edemiyeceği hususattan bulunmakla icabeden 

makamlara müracaat eylemesinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi 

94 8 - X l l - lQ 2 9

290^ Sivas Bahtiyar Bos- 

I tanında Avukat A. 

' Hilmi Bey

; Belediye vekâletinin 
kendisine verilmesi 
hakkında

Ahmet Hilmi imzasile Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Sivas; belediye, evkaf ve nuıhascbei husu

siye daireleri dava vekâletinin uhdesine veril

mesini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşiidikte: ^

Bu gibi dileklerin ait oldukları mercilere 

müracaatla istihsali lâzım geleceğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar jV

0 5

K. tarihi

8- XII - 1929

330 İstanbul Sirkeci Oüm- Puzulen yıkılan dük

kânına az kıymet 

takdirinden şikâyet

rüğünde 855 muha
faza memuru M. 
l'evfik

Memet Tevfik imzasile Yüksek Reislik ma

kamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği :

Kâzım ve Memet Beyler tarafından fuzulî 

yıkılan dükkânına kıymetinden aşağı fiat takdir 

olunduğundan hakkının kayrılmasını iste

mekten ibarettir.

İcabı söyleşiidikte:

Bubapta kanunî yolların kâffesine müracaatla 

neticede haksız bir hüküm verildiğini sanırsa

o vakit kanunî esbabını göstererek B. M. 

M. ine müracaatı lâzımgeleceğinin arzuhal



75 Arzıılı.ıİ vcronlerin 

3  ^  adı, sanı ve olıır- 

j  (Juklan yer

^ 6

Arzuhal luıiâsası ; İM irü ın fîiı k a ra n  vo n<“ suhcple ıı v o riM ig i

1359 Sabık Ayvacık İskân 

Memuru ^\ükerrem 

B.

Haksız olarak vazi

fesine niiıayet veril

diği hakkında

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V' K. tarihi 

96 8 -XI I-1929

Sal')ik' Ayvacık İskan Memuru Mükerrem 

imzasile Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmişlir.

Dileği:

Haksız olarak vazifesine nihayet verildi

ğinden mağduriyetten korunmasını istemekten 

ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye ^îelen karşı

lıkta:

1 - İcra kılınan tahkikat Çizerine müstediye 

isnat olunan ef'al sabit olduğundan eli işten 

çektirildiği gibi yaptıklarının vüs'at ve ehem- 

niiyetine mebni yeniden tayin edilen muhak- 

kıklar tarafından yapılan tahkikatta lOO küsur 

maddelik cürüm işlerinden dolayı Ezine Mah

kemesince yapılan muhakeme neticesinde 

( hukuku devlet ayrıca takip olunmak üzere )

3 ay hapse mahkûm edildiği,

II-Tahkikat esnasında memuriyet vazifesini 

sui istimal ile hâzineyi izrar, bütün kayt ve 

muameleleri içinden çıkılmaz bir surette mü- 

zepzep bir hale koyarak teşviş, kuyudatı tahrif 

gibi hallerinden ve iktidarsızlığından naşi 

memurin kanununun muvakkat maddesi mu

cibince tasfiyeye tabi tutulup tekaüde sevk 
olunduğu,

III — Ve mumaileyhin hâzineye zararı 

15 568 liraya baliğ olduğu; 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Meydanda olan bu hal ve hareketinden 

sonra hakkında yapılan muamelenin kanunî ol

duğu anlaşılmağla dileği yerine getirilemiye- 

ceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

K. tarihi Karar A"

97 8 -XII- 1929



2:!ü!

Arazulıl verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

Maraş Pazarcık Kaza

sı Hacı Bilâl Ef. 

Oğlu Osman Nuri

Arzuhal huldsası ' Knciiıneıı k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

Memuriyetine iadesi 

hakkında

İ lacı Bilâloğlu Osman Nuri iınzasile Yiıksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. niniize 

j^önderi İm iştir.

Dileği :

İstiklâl Mahkemesince 3 seneye mahkûm 

olmuşsada tecil kanunu umumî af mahiyetinde 

olduğundan kendisinin de affını istemekten 

ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Tecili mücazat kanunu umumî af mahiye

tinde olmayıp bir çok kuyut ve şuruta tabi 

olduğu gibi mahkûmiyetin vazifei memuri

yetten mütevellit bulunanlar da bu kanundan 

istifade edemiyeceklerinden dileği yerine geti- 

rilemiyeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar K. tarihi

98 8-XII-1929

1385 Çölemerikte « l»  ,V' 

tel. sahibi heyeti 

ihtiyariyeden Memet

Yol vergisinin tenzili^ 

hakkında ı

Çölemerik ihtiyar heyetinden Mehmet ve 

arkadaşları imzalarile Çölemerik merkezinden 

Yüksek Reislik Makamına çekilen telgram 

encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Kendilerinden alınan yol parası pek fahiş 

olduğundan 4 liraya indirilmesini istemekten 

ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkıta:

Keyfiyet yeni şose ve köprüler kanununile 

halledildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Filhakika şose ve köprüler kanununun 10 

uncu maddesinde yol parası 8 lira olarak 

tespit edildiğinden bundan böyle bu miktar 

üzerinden yol parası alınacağının ve bunun 

indirilmesi kabil olmadığının telgram sahiple

rine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

99 8-XII-1929

^280 Sinopta Hacı En- Teahhüt eylediği j Hacı Enver zade İzzet imzasile Sinoptan 

ver zade İzzet bina hesabında za- j Yüksek Reislik Makamına çekilen telgram En.

rarının nazarı itiba- ı gönderilmiştir, 
ra alınması t

Teahhüt eylediği Sinop Tevkifhane binasının



-  B -

■rt I Arzuhal verenlerin 

■g ğ , adı, sanı ve otur

dukları ver

Arzuhal hulâsası l']ııcüıneıı kararı vo no sobepten verild iğ i

j hesabında görülen hata dikkat nazarına alın

maması dolayısıla mutazarrır olduğu cihetle 

, mağduriyetten korunmasını ve katiyet kesbeden 

ilâmdaki mahkûmiyetinden affını istemekten 

, ibarettir.

' Ad. V. ine yazılan tezkereye «elen karşılıkta:

; Müstedinin af talebi varit olmadığı bildi- 

! rilmiştir.

I İcabı söyleşildikte:

; Hükmü katiyet kesbeden bir ilâmın kanu-

I nî esbap bulunmadıkça affı yoluna gidilemi- 

yeceğinin telgram sahibine anlatılmasına karar

i verildi.

; Karar .V’ K. tarihi

100 8 - X II - 1920

693 Fatsada 116 A" 

tel. sahibi Mehmet 

ve Nazım

üayri kanunî hapse

dildikleri hakkında

_______ I

1J30|

I
I

înebolunun Üzere Kar

yesinden Tekgözoglu 

Satı Ef.

Mehmet ve Nazım imzalarile Fatsadan Yük

sek Reislik Makamına çekilen telgram En. imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

Kuvvetli teminata karşı lıytam ve Emlâk 

Bankasına olon 500 lira borçlan için hapse

dilmekte olduklarından azamî 6 ay daha 

tecilini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Borçlu Mehmet ve Nazım hakkında hapis 

karan verildiği anlaşılmakla muamelenin ka 

nuni mecraya irca edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileklerinin yerine getirildiğinin kendilerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar M’ K. tarihi

101 8 -X II-  1929

Evrakın tetkikile mu

allel olan hükmün 

ref’i hakkında

Tekgözoglu Hacı Satı imzasile Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği

Temyiz Mahkemesi linç i Hukuk Dairesinden 

sadır olan 2 tane ilâmda adlî hata bulunduğun

dan kararın tashihine karar verilmesini iste

mekten ibaretifr.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta ;

Müstedi Satı E f. ile Bekir ve Fikri a ra la 

rında jjayri menkule müdahale d av a s ın d a n



-  9 -

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1474 Adanada Berber Ali 

usta hanesinde Bal- 

taiı Karyesinden 

Dudu Hanım

245

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

dolayı mûddei Satımn iddiasının reddine dair 

İnebolu mülga Bidayet Hukuk Mahkemesinden 

verilen kerarın Temyiz Mahkemesince de tasdi

ki üzerine yapılan kararı tashih talebi de 

reddedilerek mezkûr hüküm katiyet iktisap 

etmiş olup esasen kanuna muhalif bir cihet de 

olmadığından müştekinin şikâyeti varit görü

lmediği bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte :

Vaki tetkikat neticesinde karar tashihini icap 

ettirecek kanunî bir sebep görülmediği cihetle 

dileği yerine getirilmiyeccğinin arzuhal sa

hibine anlatılmasına karar verildi.

Karar A" 

102
K. tarihi_  

8 - X iT- 1929

Verdiği pamuk ko

zasının geri veril

mesi hakkında

Güllü Ahmet kızı Dudu imzasila Yüksek 

Reislik Makamına sunulan iki tane arzuhal En, 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Mübadil Savaya vefaen ferağeylediği tarlaya 

mukabil verdiği pamuk kozası bedelinin bor

cuna mahsup edilerek tarlasının geri verilmesini 

istemekten ibarettir.

Ma. Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Müstedinin kendisine iadesini istediği tarlayı

X - 328 de Savaya kafiyen ferağ eylediği 

ve merkumdan olan alacağı hakkında istihsal 

eylediği ilâmın yeminden nükûle talikan verilip 

henüz icra edilmeyen hükümler 15 - IV - 339 

tarihli kanun talimatnamesinin 14 üncü mad

desine tevfikan hükümsüz olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte;

Yapılan muamele kanuna muvafık bulun

makla dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

103 8-X I I-1929

Afyon Karahisarı Ha-I Bir ev verilmesi 

midiye mahallesinde i  Jıakkında 

Bekir Ağazade Hû- ; 

şeyin Avni ;

Hüseyin Avni imzasile Yüksek Reislik Ma

kamına sunulan arzuhal encümenimize gön 

derilmiştir.

Dileği:

Muhacirinden bulunduğu cihetle kendisine 

bir ev verilmesini istemekten ibarettir.



-  10

Arzulial verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

ÜS—Si*

Arzuhal hulâsası E^ııcüıucn karıırı ve no sol)('}>t<'iı veriUiij?*

1304 Denizli Vilâyeti Sa

ray kazası Kadı Na

hiyesi Tepeardı ma

hallesinde Kayalıoğ- 

lu Arif

1 22 Aksaray vilâyeti A- ı 
rabsun Kasabasının ı 
Deliler atık kariyesin- 

de İstanbullu M. | 
Cemal

On senelik maaşını 

alamadığından bir 

an evvel verilmesi 
hakkında

İcabı söyleşildikte:

885 sayılı iskân kanununun muvakkat 

maddesi mucibince bu baptaki m ü ra c a a t la r ın  

31 -V - (J27 tarihinden sonra kabul olunanıi- 

yacağı sarahaten mezkûr bulunmağla dileği 

yerine getirilemiyeceginin arzuhal sahibine an 

latılmasına karar verildi. •

Karar .V 

104

K. tarihi 

8-XII-1929

Müecceliyeti askeriye 

vergisinden affı hak

kında

Yüksek Reislik

Encümenimize
Kayahoslu Arif imzasile 

Makamına sunulan arzuhal 

gönderilmiştir .

Dileği ;

Kanuna muhalif olarak kendisinden aranılan 

müecceliyeti askeriye vergisinin alınmamasını 

istemekten ibarettir .

Mal.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müstediiıin iddiası veçhile askerlik hizmetim 

yaptığına dair askerlik şubesince bir gûna kayt 

ve malûmat olmadığı ve kendisinin dokumacı 

amelesinden olmayıp tüccarlık etmesinden 

dolayı idare heyetince namına 300 lira müec- 

celiyeti askeriye vergisi tarhedilmiş olduğu 

bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte :

İddiasının doğru olmamasına binaen diledi 

yerine getirilemiyeceğinin arzuhal sahibin^ 

anlatılmasına karar verildi .

Karar .V K. ta r ih i _  

105 S -XII- 1929

Memet Cemal imzasile Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzuhal Encümenimize gönderil' 

miştir.

Dileği:

Ş eh it oğlundan dolayı tahsis edilen 10 

sene lik  m aa ş ın ı Konya Defterdarlığından a lam a

dığı c ihe tle  b i r a n  evvel v e r ilm e s in i istemekten

ibarettir.

Maliye V. ine yazılan tezkereye gelen karşi' 

hkta:

Müstediye muhassas maaş Konya Deftcrdaf' 

lığına gönderilmeyip 29 - XII - 028 tarih 

10754^5 sayılı tahriratla Aksaray Defterdarlığa' 

na gönderildiği bildirilmiştir.



i l

^  ^ Arzuhal verenlerin i

adı sanı ve otur- Arzuhal hulâsası iI‘]n(*iimon kararı ve no sohopten vorildi^â

i __duklan yer_____, ____  ________________ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

i ! İcabı söyleşildikte:

j  ! Maaşını almak için Aksnray Defterdarlığına

; müracaat eylemesinin arzuhal sahibine anla

tılmasına karar verildi.

205 Ankarada Çukur Ha- Malûliyet maaşının

nda İstiklâl harp bir an evvel itası

malûlü Haci Abdül- hakkında 

kadir

^224 Samsun İskân sabık ' Tasfiye kararının ref'i

mutemedi İrfan hakkında

K. .V

100

K. tarihi 

8-XlI-l929

İstiklâl harbi malııllanndan Hacı Abdülka- 

dir imzasıla Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilepi

Biriken 150 lira malûliyet maaşının bir 

an evvel verilmesini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhin 450 lira matlubatına muka

bil 929 senesi bütçesinde mevzu tahsisat 

nisbetinde 300 lirası verildiği ve bu sene 

tahsisat istihsal olunduğu takdirde iSOİiranın- 

da verileceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte

Yeniden tahsisat istihsaline intizar zarurî 

bulunduğunun arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verilmiştir.

Karar ,V K. tarihi _  

107 8-XlI-i929

Samsun İskân sabık mutemedi İrfan imza- 

sile Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Hakkında talbik olunan tasfiye kararı haksız 

olduğundan vaki kararın kaldırılmasını iste

mekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta;

I — İrfan B. in evvelce bulunduğu Seferi- 

lıisar iskân memurluğunda iken kanunî mevzu

ata vukufsuzluğu ve muamelâtı müzepzep bir 

hale sokması itibarile resen memuriyet yapa- 

mıyacağı anlaşılarak evvelâ vilâyet merkezine, 

sonra da Samsun Vilâyetine nakledildiği;

• 11 — Mumaileyh gerek Seferihisar ve gerek 

vilâyet merkezinde bulunduğu zaman eyi bir 

intiba birakmamakla beraber son zamanlarda 

İzmir İskân Dairesi nezdinde 4 müfettiş tara

fından yapılan tahkikat neticesinde; bazı iskân



-  t ' j -

Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ıl^ju;iinıen kararı ve ne sebeplen veriUliği

964 Tortum Halk Fırka

sı âzasından sabık 

mahkeme âzası Kâşif

Mazuliyet maaşının 

iadesi hakkında

vesikalarını ailesi lehine tahrif eylediği 

cihetle ademi istihdamına ve vilâyet inzibat 

komisyonunca da ayrıca tasfiyesine lüzum 

gösterildiği

II! - Samsunda da vazife ve memuriyet 

nüfuzunu sui’istimal ile kanuna muhalif tahsis 

muamelesi yaptığı ve mutemetlik şifalından 

istifade ederek kendi imzasını koymak suretile 

mezun bulunan arkadaşmın maaşını aldığı;

IV - Ve bu gibi sui istimallerden dolayı 

hakkında 3 kıta lüzumu muhakeme kararı 

verildiği:

cihetle artık kendisinin iskân işlerinde 

istihdamına bir faide memul olamıyacağı kana

ati katiyen hasıl olmasına binaen memurin 

kanununun linçi muvakkat maddesi mucibince 

tasfiyeye tabi tutulmuştur; denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

Yukarıda yazılan sebepler, hakkında yapılan 

muamelenin kanunî ve zarurî olduğunu gös

termekle tasfiye kararının kaldırılması caiz 

olamıyacağının arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi .

Karar .V K. tarihi

108 8-XII-1929

Sabık mahkeme âzasından Şinasi imzasile 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal en

cümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Mazuliyeti sırasında bir memuriyete talip 

olduğu halde müracaat etmedi denilerek mU' 

hassas mazuliyet maaşı kesildiği cihetle hakkı

nın korunmasını istemekten ibarettir. .

Ad. V. ine gönderilen 16 - V - 928 tarih 

ve 657/964 sayıh En. mazbatasına gelen 

karşılıkta :

Tortum Bidayet Mahkemesinin lağvi üzerine 

açıkta kalmış olan mumaileyh 11469 esas nu- 

marasıla 125 kuruş mazuliyet maaşı almakta 

iken:

I ■— Tortum Mü. U. liğince 13 - VI -925 

tarih ve 272/137 sayılı tezkere ile münhal 

nüfus kitabetine talip olmazsa mazuliyet maa- 

şinin kesileceği imzası tahtında kendisine bildi

rildiği halde müracatta bulunduğuna dair bif



l â -
lifin Üâ

S Arzuhal verenlerin 

g i adı sanı \'e otur- 

^  i  dukları yer

Arzuhal hulâsası Eneünıcn k a ra n  vo ne sebepten verildiği

222, İstanbul : Kanlıcada 

i Dere sokak 14 A’da 

j merhum Topçu M i

ralayı Salih B. hem- 

j şiresi Ayşe Pembe 

i Hm.

Kocasından aldığı 

eytam ve eramil 

maaşının kâfi gelme

diğinden biraderin

den olan maaşına 

bir mikdar daha 

ilâvesi hakkında

U 53 ' Çorumun Şeyh Eyyüp Vakıf tevliyet hisse-

I mahallesinden Veli- | sinin tevcihine kadar 

yettin Paşa zade i evlada verilmesi hak 

Osman Nuri Bey | kında

cevap vermediği cihetle bu sûkûtii ademi 

kabul addolunarak Mü. U. likçe kaydi terkin 

kılındığı,

II — İşbu kitabetin kendisine tebliğ değil 

kendisi tarafından kaymakamhga iki defa 

müracaat ettiği hakkındaki iddiası da gerek 

kaymakamlıkça ve gerek Mü. U. likle Erzurum 

Encümeni Adliyesince malûm bulunmadığı

III — Her 6 ayda bir itasıra mecbur 

olduğu memuriyet talebini havi istidasına 

dair bir kayt bulunmadığı, bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

İşbu resmî malûmata göre arzuhal sahibinin 

iddiası tahakkuk edemediği cihetle dileği yeri

ne getirilemiyeceğinin kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar .V K. tarihi

109 8 -XII- 1929

Müteveffa Topçu Miralayı Salih B. hemşi

resi Ayşe Pembe imzasile Yüksek Reislik Ma

kamına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Kocasından aldığı 190 kuruş eytam ve 

eramil maaşı maişetine kifayet etmediğinden 

biraderinden de kâfi miktar maaş bağlanması

nı istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Askerî tekaüt ve istifa kanununun 43ûncû 

maddesinde maaş tahsis olunacak aile efradı 

arasında hemşire zikrolunnıadığından arzuhal 

sahibinin dileğini yerine getirmeğe kanunî 

imkân bulunmadığmın kendisine anlatılmasına  ̂

karar verildi.

Karar K. tarihi

110 8 "X II-  1920

Veliyyüttin Paşa zade Osman Nuri imzasile 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

D ileğ i:

Çorumlu Veliyyüttin Paşa vakfı tevliyet his

sesinin tevcih olununcaya kadar evlada veril 

meşini istemekten ibarettir*

Evkaf U. M* lüğüne yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları ver

Arzuhal hulSsiLsı İJ ic i’ınıon kararı vr* n(‘ s(‘l)('|)lon vf‘r ilılig i

Mezkûr vakıf tevliyetinin vakıfın şartı mu

cibince Şe\’ket Bey uhdesine tevcihi merkez 

encümenince tasdik edilerek mütevellisine devri 

ve tevliyete ait paraların da Verilmesi mahal

line bildirilmekle yapılacak başka muamele 

kalmadıf^ı lıeyan olunmuştur.

İcabı süyleşildikte:

Tevliyetin tevcihi dolayısile yapılacak bir 

muamele kalmadığından arzuhal sahibine anla

tı İmasma karar verildi.

Karar .V

11 1

K. tarihi 

8-Xll-l929

322 Diyarbekirin (Jermik Muavenet ricasına

Kazasında mukim 

Varto Malmüdürü 

müteveffa Mikâil 

Ffendi zevcesi Şa- 

hindebat

dair

5Q4 ' Bursada Karadeniz 

otelinde Eibak Çatalca' 

âzasından A. Talat

Varto Malmüdürü müteveffa Mikâil lif. 

zevcesi Şah i nebat ve kız ve oîjnllan mühürle- 

rile Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

Iln. imize »önderilmiştir.

Dilekleri:

Verilen 10 senelik eytam ve eramil maaş- 

larıla Hilaliahmerin verdiği 300 lirayı sarfet- 

liklcrinden kendilerine muavenet olunmasını 

istemekten ibarettir.

İcabı süyleşildikte:

Müteveffanın eytam ve eramiline kanunen 

muktazi muavenet yapılmakla, başka suretle 

muavenette bulunmağa kanun müsait olmadığı

nın kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V- K. tarihi

112 8 - X II-1029

Heyeti Mahsusaca 

verilen kararın Ali 

Karar Heyetine ver

diği istida mucibince 

affını istiyor

A. Talat imzasila Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal Hn. m ize gönderilmiştir.

Dileği :

ifeyeti ^Mahsusaca verilen kararın ref’i 

hakkında Âli Karar Heyetine verdiği istida 

mucibince affını istemekten ibarettir.
A

Ali Karar Heyetine yazılan tezkereye «elen 
karşılıkta:

Mumaileyh hakkında heyetçe ref kararı 

verildiği ve - V - 929 tariiı ve 239 sayılı 

kararın Ad. V. ine «önderildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte;

Dileği yerine .getirilmiş olduğunun arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi 

U  '6 8 - X I I-1929
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Arzulıal verenlerin 

adı sam ve otur-

__  dukları y e r____

1036 Aydının Çıkmaz Kar

yesinden Hacı Cal<ır

I kerimesi mıılla Halil 

zevcesi Fatma

Arzuhal hulâsası K n c iiıiH în  k a ra r ı ve ne so lu 'p İL'n  v e riM iğ i

Üç senedenberi de

vam eden muhake

melerinin bir an ev

vel intacı hakkında

282, İstanbul Posta Nak

liyat Müdürü Hacı 

Rıza Beyden Hıfzı

Düşman tarafından 

yıkılan hanesinden 

dolayı emvali met' 

rukeden bir hane 

verilmesi, olmadı^M 

takdirde maaş baĵ :- 

laııması

Hacı Çakır Haşan kızı Fatma imzasıla Ay

dından Yüksek Reislik Makamına çekilen 

tel^raın ve sunulan arzuhal l:n. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Verese arasında tehaddüs edip 3 senedir 

devam eden muhakemelerinin bir an evvel 

bitirilmesini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye ^^elen kar.^ıhkta:

Müstediye zeytin akaçlarına vaki müdaha

lenin men'i hakkında açtığı davanın muhake

mesi .sırasında 1207 tarihli yoklamadan verilen 

ve tapu kütüğünde kaydı bulunnnyan bir 

tasarruf ilmühaberi göstermesi üzerine müddci 

aleyhler zeytin ağaçlarının analarından miras 

olarak kaldığım ve ayrılan hisselerini 18 yıl- 

danberi tasarruf ettiklerini iddia ile şahit 

dinlettikleri ve bu sırada müddei Fatma Hm. ın 

vekili istifa etliği ve kendisine yapılan 

tcbliya rağmen gelmediği cihetle }>ıyap 

karan verilerek tahkikat yapılması için 

muhakemenin 5 -V I-1929 tarihine bırakıldığı 

cihetle müstedinin muhakeme neticesini bekle

mesi ve verilen hükme razı olmazsa kanunî 

yollara gitmesi icap eylediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

^\uhakcme neticesini beklemesi ve hükmü 

beğenmezse kanunî yollardan davasını yürüt

mesi lâzım gelıliğirıin arzuhal sahibine anlatıl

masına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

114 8 -XII- IIJ29

Sabık Yemen liudeyde meb’usu M.-Hıfzı 

imzasila Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal Fn. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Hudeydenin İngilizler tarafından bombar

dımanı sırada yıkılan hanesinin tazmini yoluna. 

gidilemiyeceği 11. V. ile Bş. V. Ce. den bil

dirildiğinden:

I - Borçlanma kanununa tevfikan 20 senede 

ödenmek üzere emvali metrukeden bir hane 

verilmesi

II ' Olmadığı takdirde hidematı vatani yeden 

bir bağlanmasını istemekten ibarettir,
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ive otur- 

duklearı ver

I

Arzuhal hulâsası 'Encüm en kararı ve ne sebepten verild iğ i

468 Denizlinin Altıntop 

mahallesinde Esbak 

Denizli Meb’usu 

Ahmet Muhip

Kefaletinden dolayı 

hataen verilen hük

mün islâhile mağdu

riyetten vikayesi 

hakkında

icabı söyleşildikte;

Borçlanma kanunundan istifade edeceklerin 

kimlerden ibaret bulunduğu kanunda musarrah 

olduğu gibi hidematı vataniyeden maaş tah

sisi de bir kanuna mütevakkıf bulunduğundan 

dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal sahi

bine anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

115 8-XlI- I92Q

Sabık Denizli Meb’usu Ahmet Muhip ve 

mühendis Emin Hüsnü imzalarila Yüksek Reislik 

makamına sunulan 2 arzuhal Encümenimize 
gönderilmiştir.

Dilekleri :

I - Ahmet Muhip Ef. kefalet yüzünden 

mahkûm olduğu mebaliğ altınla kâğıt paranın 

bir olduğu sırada verildiği cihetle liranın 380 
kuruttan itibar edilmemesini ;

II - Mühendis Emin B. Eskişehir, Kütahya 

Ziraat Bankaları usule muhalif olarak başka

larına ihale edildiğinden feshile kendisine ihale 
edilmesini istemekten ibarettir.

İkt. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

I - Denizli Meb’usu sabıkı Ahmet Muhip

B. den, Ishak Ef. ye kefaletinden dolayı alın

makta olan paraların Temyiz Mahkemesinin 
tasdikına dahi iktiran etmek suretile kat’iyet 

kesbetmiş olan bir hükme istinat eylemekte 

olduğundan bu hususta yapılacak bir 

muamele olmadığı ,

II - Müzayede, münakaşa ve ihalât kanunu 

Hükümet namına vuku bulacak her nevi müba- 
yaat, satış icrası ve inşaat ve mümasili işlere 

münhasır olup bir anonim şirket olan Türk 

Ziraat Bankası inşaat muamelelerinin bu kanuna 

tevfik edilmesi lüzumunu âmir kanunî sarahat 
olmadığından ötedenberi müttahaz usul dai

resinde yapılmış olan mezkûr ihalelerin feshini

mucip bir gûna kanunî sebep bulunmadığı 
bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Her iki arzuhal sahibi hakkında yapılan 

muamelelerin kanuna muvafakati dolayısıle 
dilekleri yerine getirilemiyeceğinin kendilerine 

anlatılmasına karar verildi.
Karar .V- K. tarihi

’  l l ö  '8^11-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sadı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1171 Manisa Kadastro 

Heyetleri Reis ve 

âzaları

Barem kanununun 

esnayı müzakeresin

de diğer memurlar 

derecesinde korun

ması hakkında

İ2 4 lj Kadirlinin Enderes 

I kıtırdık kariyesinden 

Turdu ve arkadaşları

Tarlalarına yapılan 

müdahaleden dolayı 

bir müfettiş gönde

rilmesi hakkında

hjıciin ıen kararı ve ne sebepten verild iğ i

Manisa kadastro heyetleri reis ve azalan 

imzalarila geçen sene Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir*

Dilekleri :

Barem kanununun müzakeresinde kendi 

hukuKİannın da diğer memurlar derecesinde 

korunmasmı istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Memurin maaşatının teadülü hakkındaki 

kanun B. M. M. ince kabul edilmiş ve mezkûr 

kanunda ücretlerin vaziyeti de derpiş ve hük

me raptedilmiş olduğundan ıhüstedilerin di

lekleri hakkında hâzinece başka bir muamele 

yapılamıyacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte :

Kanunun geçen sene kabul edilmiş bulun

ması dolayısile kanunda kabul olunan hüküm

ler haricinde bir muamele yapılamıyacağının 

arzuhal sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar ,V K. tarihi

117 8-XlI-192Q

Hasanoğlu Turdu ve arkadaşları imzalarile 

Kadirliden Yüksek Reislik Makamına çekilen 

telğram En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Tapulu tarlalarına yapılan müdahale evvelce 

hükmen menedildiği halde gösterilen sahte 

bir senet üzerine müdahale edenler lehine hü

küm verildiğinden meselenin tetkiki için bir 

müfettiş gönderilmesini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkere:, e gelen karşılıkta;

Müstediler aleyhine molla Memet karısı 

Ayşe tarafından ikame olunan men'i müdahale 

davasının mahkeme ve tapu senedinin sahteliği 

hakkında ki iddianın istintak dairesince tahkik 

olunmak üzere bulunduğu ve hasırnlarının 

zarar ve ziyanını tem inen verdiği noterlikten 

musaddak kefalet senedine ve sebkeden talebine 

binaen ihtiyati tedbir olarak münazaalı arazi

nin tapu ibraz eden müddeiyeye teslim edil

diği ve diğer şikâyetlerin davayı kaybetmek 

endişesinden mütevellit ve gayri varit olduğu 

bildirilmiş ve davanın görülmek üzere bulun-
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duğuna göre idareten yapılacak bir muamele 

olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Madamki dava henüz görülmektedir. Neticesi 

alınmadan bir muamele yapılması kabil ola- 

mıyacağımn telgram sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi .

Karar M- K. tarihi

118 8-Xir-YQ29

a rzı 1X1 
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5  . Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

Arzuhal hulâsası ; Encümcn karan ve ne sebeplen verildiği

30 I AliOğlu 
Ef.

Hüseyin Teffiz muamelesinin 

müddetinin temdidi 

hakkında

^372 Giresunda Selanik 

mübadillerinden Sa- 

fer ef.

Teffiz muamelesini 

talep ediyor

Karaca ovalı AliolğIu Hüseyin ve arka

daşları imzalarile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir .

Dilekleri

Hariçte maişetlerini temin için çalıştıkları

ndan dolayı teffiz muamelesinin hitamı olan 

928 tarihinde iskân olundukları mahallerde 

bulunamadıklarından bu mühletin geçmesine 

rağmen kendilerinin de bu atifetten mahrum 

edilmemelerini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

1331 sayıh kanunun 3 üncü maddesi 

mucibince bu baptaki matalibin isaf edilmeye 

ceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Kanunun sarahatine binaen arzuhal sahip

lerinin dilekleri yerine gctirilemiyeceğinin ken

dilerine anlatılmasına karar verildi .

Karar A" K. tariiji

119 19 *XH- 1929

Giresunda Selanik mübadillerinden Safer 

imzasile Yüksek Reislik Makamına çekilen tel

graf En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Gödül köyü iskân mıntakası haricinde bu

lunduğundan bahsile mezkûr köydeki Rum 

emvalini uhtesine teffiz etmedikleri cihetle 

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazilan tezkereye gelen karşı - 

hkta;

Gödül köyündeki arazinin ahten ve kanunen 

mübadiline nıuhtas olan Rum emvali metruke- 

sinden bulunmasına ve vilâyete mürettep mü

badillerden tefevvüzüne talip bulunmasına na

zaran yerli ahaliye tevzii muvahk olmıyacağın- 

dan Safer efendinin istihkakına kifayet eden
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

^dukları yer

Arzuhal hulâsası i Encümen karan ve ne sebepten verildiği

266 Yelkenci mahdumu 

Şükrü Ef.

Gümrükten muafiy

eti hakkında

miktarinin iş’ar ve istişara mahal kalmaksizın 

teffizinin elzem bulunduğunun Giresun vilâye

tine yazıldığı bildirilmiştir

İcabi söyleşdikte:

Dileği yerine getirildiğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

r9 '-xn-T929

Yelkenci mahdumu Şükrü imzasile Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği

Tarife kanununun ( 31 ) inci m a d d e s in d e  

ilga olunan kanunlar zikrolunduğu halde millî 

sancak altında olan buharlı sefaiııin 1930 sen

esi Mayıs nihayetine kadar gümrük resminden 

muafiyeti hakkındaki 21-n-l340 tarihli kanunu 

mezkûr olmadığından gümrük idaresince tered

düdü mucip olan bu meselenin B. M. M. ince 

vapurcular lehine hal olunmasını istemekten 

ibarettir.

Maliye V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta :

Diğer bazı kanunlarla birlikte mevzubahs

21 - II - 340 tarihli kanunda l- VII -929 tarih 

ve 1499 sayıh gümrük tarifesi kanununun 31 

İnci maddesi mucibince mülga olup olmadığı 

hakkında Yüksek Meclisten tefsir kararı istih

sali derdest bulunup bunun neticesine kadar 

mezkûr kanunlarda yazılı eşyaya ait gümrük 

resmile muamele vergilerinin tecilen bank me- 

ktubile temini muvafık görülerek icabedenlere 

yazıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte :

Gemiciliğimizin inkişafını temin için bu bap

taki kanun tefsirinin bir an evvel istihsaline 

tevssül buyrulması hususu Mal. V. Celilesine 

arz olunmakla beraber neticeye intizar zarurî 

olduğunun arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verild i.

Karar .V K. tanhi.^

~ İ2\  19-X I I-1939
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer 

Mazkirtin Tereşnıek 

Tayyare Şubesi Re

isi Memet Tevfik ve 

ar.

Arzuhal hulâsası | Kncüınen karan ve ne sebepten vorilıligi

Borçlarının bulunma-j 

dığından ve hesap- 

larının yeniden gö- | 

rülmesi hakkında

105 Çankırı Diplomalı 

Nafıa Fen memuru 

ûa lip  ef.

Hakkının korunma

sını rica ediyor.

Müteveffa Süleyman Efendi oğulları Alişan 

ve Kâzim ve Memet Tevfik imzalarile Yüksek 

Reisliğe sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dilekleri:

1333 senesinde iltizam eyledikleri üşür 

hasılatından 2922 kilo arpa ve darı ve 1786 

kilo buğday mezkûr sene içinde askerî iaşesine 

mukabil Hozat ambarına teslim ve mukabilin

de ilmühaberler de almrşlarsada seferberlik 

dolayisile mazbatayı tahvil ettiremediklerin

den kendilerinden son icra kanunu mucibince 

istenilen 496 lira borçları bulunmadığını ve 

hesaplarınm yeniden görülmesini istemekten 

ibarettir.

Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Mumaileyhimin mezkfır ilmühaberleri maz

bataya tahvil ettiremedikleri gibi umumî mah

sup kanunu ahkâmına tevfikan müddeti zarfında 

mâliyeye müracaatla alacaklarını düyun ilmüha

berine de raptetmemiş olduklarından borçlarına 

mahsubuna kanunî imkân bulunmadığı ve esasen 

kabule şayan görülerek umumî mahsup kanunile 

tayin edilen müddet içinde mezkûr ilmühaberlerle 

müracaat vaki olmuş ve bu suretle işbu mat- 

lubat tahakkuk etmiş olsa dahi mahsup müd

deti mayıs 929 sonunda bitmiş olduğundan 

hiç bir suretle borca mahsubuna imkân bulun

madığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Umum mahsup kanununun bu baptaki 

sarahatına göre arzuhal sahipleri dileğinin 

yerine getirilemiyeceğinin kendilerine anlatıl

masına karar verildi.

Karar A* K. tarihi

122 19-X1I-1929

Diplomalı Nafıa Fen Memuru Oalip imzasile 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Meslek ve ihtisas mekteplerinin dereceleri 

ayrılmadan evvel mektepten neş'et edenlerin 

eski derecelerine göre muamele fgörmeleri ku- 

nun iktizasından iken askerlik muamelesinde 

eski derecesine ehemmiyet verilmediği cihetle
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15 Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ' I']ncümen k a ra n  ve ne sebepten verihliğ*

1451 Yumurtahk Kazasi 

çiftçileri namına 

Mustafa ve ar.

Haklarının korun - 

ması hakkında

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

1111 sayılı askerlik mükellefiyeti kanu

nunun 35 ve 1076 sayılı ihtiyat zabitleri ve 

ihtiyat askerî memurları kanununun 3 üncü 

maddesinde yazılı olduğu veçhile ihtiyat 

zabiti yetişmek için talimat ve nizamnamelerine 

nazaran devam mecburiyeti olan resmî ve 

yüksek mektepler, liseler ve orta mektepler ve 

talî meslek mekteplerinde veya bu derecelerde 

olduğu Mf. V. i veya müdürlüklerden tasdik 

edilen hususî ve ecnebî mekteplerden mezun 

bulunmak meşrut olup işbu dereceleri aled- 

derecat ikmal ve mezun bulunmıyanların 

1076 sayılı kanun mucibince ihtiyat zabit 

yetiştirilmesine imkâm olmadığı bildirilmiştir. 

İcabı söyleşildikte:

Kanuna muhalif olan dileğinin yerine ge- 

tirilemiyeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar M- K. tarihi

123 19 - XII - 192Q

Yumurtahk kazası çiftçileri namına Mustafa 

ve arkadaşlari imzalarile Yüksek Reislik Maka

mına çikilen telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Abdulkadir ve Neşet Paşaların istibdat 

devrinde imar için Ayasın Yumurtalık, Haylar- 

lı ve Ayvalık Köylerindeki namlarına kayit 

ettirdikleri tarlaların vergileri kendilerinden 

tahsil edildiği ve bu da mağduriyetlerini 

mucip olduğu cihetle haklarının korunmasını 

istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Abdulkadir ve Neşet Paşaların tapu ile 

mutasarrıf oldukları tarlalar uzun müddetten- 

beri Haylarh, Ayvalık, Yumurtahk Köyleri 

tarafından işgal ve ziraat edildiği halde vergi

sini vermedikleri ve bu paşaların oturdukları 

yer bilinmediği cihetle bu köylerin ihtiyar 

heyetleri huzurile işgal edilen tarlaların 

mahalleri tayin edilerek biriken v e rg in in  

ödenmesi lüzumu icap edenlere tebliğ kılınmış 

isede vermekten kaçındıkları cihetle tahsili
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dukları yer

Arzuhal hulâsası I Encümen karan vo ne sebepten verildiği

I emval kanununa tevfikan kanunî merasim icra 

' kılındıktan sonra ziraat ve işğal edenlerin 

menkul ınailarile hayvanları haczolunmuş 

ve muamele neticesine kadar kefalete raptedi- 

i lerek kendilerine geri verilmiş olduğu ve 

j muamelede kanunsuz bir cihet görülemediği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte : 

i  . Sahiplerinin oturdukları yer belli olmıyan 

, tarlaları eküp ve biçüp kazanan arzuhal sahip- 

' lerinin vergilerini de vermek kanunen borçlan 

bulunduğunun kendilerine anlatılmasına karar 

verildi.

; Karar K. tarihi

331 Ağın nahiyesinde 

ikinci zade Mustafa

ve ar.

Nahiyelerinin kazaya 

kalp olunması hak

kında

124 19'XII-1929

İkinci zade Mustafa ve arkadaşları imza- 

larile Yüksek Reislik Makamına Ağından 

çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Nahiye merkezinin bağlı bulunduğu Kema

liye kazasına 12 saat mesafede bulunması 

İktisadî ve İçtimaî terakkilerine mani olduğun

dan nahiyelerinin kazaya kalbini olamadığı 

takdirde 4 saat uzaklıkta bulunan Oeban 

kazasına ilhakını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta;

İşbu nahiyenin kaza haline ifrağına halen 

imkân olmadığından Geban kazasına ilhakı 

talebinin vilayet idaresi kanununun 2 inci 

maddesine tevfikan tetkikile lâyık olacak 

mütaleanın bildirilmesi hususunun Malatya 

Vilâyetine tebliğ edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Gerçi vilâyet idaresi kanununun 2 inci 

maddesi mucibince muamele zarurî isede tel

graf sahipleri vilâyet Umumî Meclisinde 

mesele müzakere olunurken Kemaliye azalan 

Meclisi terk etmek tehdidile müzakereyi akim 

bırakdıklarını şikâyet eylediklerinden bu cihet

ten de meselenin tahkiki hususunun Da. V.

C. sine iblâğına ve keyfiyetin telgraf sahiple

rine anlatılmasına karar verildi.

Karar A“ K. tarihi

125 19‘ XII-192g
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası İ Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

40 I Kilis Kör imam cami İmamlığa tayinini

imamı ve Hatibi M. 
Nafiz Ef.

istiyor

123

[ M. Nafiz imzasile Yüksek Reislik Makamına 

' sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir. 

I Dileği :

i Ölen babası yerine imam ve hatip olarak 

, tayinini istemekten ibarettir.

' Di. İş. Rs* liğine yazılan tezkereye gelen 

I karşılıkta :

Kadro harici hademe varken hariçten kimse 

( alınamıyacağı bütçe kanunile kabul edilen bir 

! esas olmağla müstedi her ne kadar evlattan 

! nizamname evlada bir hak bahşetmekte isede 

, tasnif hakkında olan mezkûr büfçe maddesinin 

i ilga edilmemesine binaen nizamnamenin buna 

I müteallik ahkâmı bittabi tatbik olunamıyaca- 

ğından ve misal olarak gösterilen cihet kadro- 

' ların katiyet kesbeylemesinden evvel verilmiş 

bir hizmet olduğundan nizamname ahkâmına 

! tevfikan verildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikt:

Yapılan muamele kanuna muvafık bulun- 

, mağla dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 

j sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

126 19-XII - 1929

Savur kazasının Kel- Haklarının korun - 

lit köyü muhtarı masını istiyorlar 

Şemon ve arkadaş

ları

Kellit köyü Muhtarı Şemonoğlu Cercis 

ve arkadaşları imzalarıla Yüksek Reislik Maka

mına takdim olunan arzuhal Encümenimize 

gönderilmiştir.

Dilekleri :

Senelerdenberi tasarrufları altında bulunan 

arazi metruk mallardan addolunarak Türk Oca

ğına ihale olunduğu cihetle haklarının korun

masını istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Savur kazasına tabi Kellit köyünde tasar

ruf iddiasında bulunan 30 hane Sürganinin 

331 senesinde tehcire tabi tutulduğu ve mü-

I tarekeden sonra avdet eylemiş iseler de bun

ların gerek tapu ve gerek veraset suretile 

mezkûr köydeki emlâkte hiç bir hakları olma

dığı ve bu emlâkin kâffesinin hâzineye ait 

olduğu işbu köy emlâk ve arazisinin ihalesi 

hakkında evvelce ] inci umumi müfettişlikle 

yapılan muhabere dosyasının tetkikinden anla

şıldığı bildirilmiştir.
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! adı, sanı ve otur- Arzuhal hulâsası ! Encümen k a ran  ve ne sebeplen verild iğ i

204 Göztepede sahil cad

desinde 43 A* hanede 

sakin Emine

İcabı söyleşildikten 

Arzuhal sahiplerinin bu baptaki iddiaları

nın varit olaınıyacağı anlaşılmakla keyfiyetin 

kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

127 ig- XII-192Q
■|—

Kesilen maaşının tek

rar tahsisi hakkında

1

1
!

191 i Kasımpaşa da uzun Tekaüde şevkinden

yol caddesi Doku şikâyet

zuncu ilk mektep

j karşısında kırtasiyeci
1

! Dükânında Şemsettin
1 Ef.
! i 

i

. 1 ! 

1
1 I

Emine imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Sefaret baş kâtiplerinden kardeşi Nazım 

Beyin vefatı üzerine muhtacin tertibinden 

kendisine tahsis olunup kesilen maaşının tekrar 

tahsisini istemekten ibarettir.

Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşı hkta:

Muhtacin tertibinden muhassas maaşatın 

bütçeden tay edilmiş olmasına binaen yeniden 

bu tertipten maaş tahsisine kanunî mesağ 

bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileği yerine getirilmiyeceğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

128 19-X!M92g

Vefalı Alioğlu Şemsettin imzasile Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

D ileğ i:

Malûliyeti nazarı itibara alınmıyarak 

alelâde tekaüde şevki mağduriyetini mucip 

olduğu cihetle hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Müstedi mütekait bahriye mülâzımlarından 

Şemsettin Ef. nin gözündeki nıalûliyetin 

bünyevî mahiyette olmasına ve kanunun tarifi 

dahilinde vazifeden mütevellit olduğuna dair 

fennî vesika bulunmamasına binaen tekaüt 

muamelesinin derece ile tadiline kanunen imkân 

görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Askerî tekaüt ve istifa kanununun 24 üncü 

maddesinde askerî malûlleri:

Hıdematı askeri yelerini ve vazaifi mevdua-
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ' Encümen karan ve ne sebeplen verihligi

20 GebeliBcrekt vilâ- , 

vetii’c tabi jsinliiye 

Kazası Kusuiıiat mu

ayene nıeınun Şevket 

ef,

duşınaıı tarafından 

tahrip edilen evine 

mukabil bir ev veril

mesi hakkında

larını ifa etmekte iken bir ceriha veya bir 

maraza müptela o lup ...^

Ve 25 inci maddesi:

cfEsnayı harp ve seferde yahut hidematı 

askeriyelerini ifa etmekte iken bir sebebi zahiri 

ve merinin veya meşak ve vazaifi mevduanın 

ve yahut avamili cevviye ve iklimiyenin tesiri 

ile malûl kalanları fennen ınütehakkak olup...»

suretile tavzih ve tasrih eylediği ve arzu

hal sahibinin maluliyeti ise bünyevî bulunduğu 

cihetle kanun malûller hakkındaki hükümlerden 

istifade edemiyeceği tabii bulunduğunun 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V- K. tarihi

1400 Kastamonu Posta 

Telgraf muamelât 

Müfettişi Zühtü B.

Harcırahının

edilmemesini

ediyor

tenkis

talep

129 ly  -XII- ig29

İslâhiye gümrük memuru Şevket imzasile 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Çanakkalede İnğilizler tarafından yakılıp 

yıkılan evine mukabil Adana Mersin veya 

Antalyada bir mesken verilmesini istemekten 

ibarettir.

Mal. V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Kanunî ahkâmin bu talebin isafına müsait 

bulunmadığı bildirilm iştir.

İcabı söyleşildikte :•

Vaktile harikzedelerin istifade ettikleri 

kanunî ahkâm müeddasına göre müracaatta 

bulunmadığı c’hctle matlubu isaf olunamıya- 

cağınıi) arzuhal sahibine anlatılmasina karar 

verildi.

Karar A’ K. tarihi 

130 19 - X II - 1929

Adana merkez posta müdürü Zühtü imza

sile Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Elaziz ve Diyarbekir posta ve telgraf mü

fettişliğinden Kastamonuya tahvili üzerine Sivas 

Samsun - İnebolu yolunu takiben yeni memu

riyetine geldiği ve harcırahını da o suretle 

aldığı halde Umum Müdürlükçe harcırahı 

Mardin - Adana üzerinden verildiği cihetle 

mutazarrır olduğundan gadirden korunmalını
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzühal hulâsası | Encümen k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkere^’e ,̂ êien karşı

lıkta:

Her ne kadar harcırah kararnamesinin 2 linçi 

maddesinde lıarcırahın seyahati mutat tarikin 

aksarı üzerinden hesap olunacağı ve bu tarikin 

her sene bir cetveli Mal. V. ince tertip ve neşr

edileceği yazılı iscde bu usule şimdiye kadar 

riayet olunmıyarak merkezce harcırah tahakku

kunda aksan turukun Na. fen heyetine takdir 

ettirildiği ve Kastamonu vilâyet idare heyetinin 

buna münafi olan kararma merkezce ittiba 

edılemiyeceği bildirildiği gibi mûstedinin D Ş. sı 

Daavi Dairesine vukubulan iddiasının da kanuni 

müddet zarfında müracaat etmediği için 

reddedildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

P. T. T. U. Müdürlüğünce serdedilen müd- 

dea kanun ve usule .muvafık bulunmakla dileği 

yerine getirilemiyeceğinin arzuhal sahibine an

latılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

131 19-X1I-1929

168 Yozgâdın Mutafoğlu 

mahallesinde mukim 

Çerkeş mustantığı 

Hacı Ali Efendi zev

cesi Münire H.

Oğlunun mektebe 

kayit ve kabulü hak

kında

Çerkeş mustantığı Hacı Ali Ef. zevcesi 

imzasile Yüksek Reislik Makamına sunulan 2 

arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

2 3 - 1 - 9 2 9  tarih ? ı l  sayılı Encümen 

kararile tahsil derecesi ve hangi mektepte 

bulunduğu sorulan oğlu Kemalin orta mektep 

3 üncü sınıfında bulunduğunu bildirmekle bera

ber İstanbul lisesine kayit ve kabulünü istt- 

mekten ibarettir.

Maarif Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta ;

I ~  915 sayılı kanun ; leyli li’sclere mec

cani leylî olarak alınacak talebenin ders yılı 

başında mekteplerde yapılacak müsabaka 

îmtihanianna iştirak ve muvaffakiyet ihraz 

eylemelerini amir bulunduğu ;

II — 25 - I - 929 tarih ve 311 saNilı 

kararla bu ^nbilere mektep intihabı Vekâlete 

bırakılmış olduğundan Yozgat tirta mek

tebi 2 inci sınıf talebesinden Kemal Efendi 

kanuna göre imtihansız Sivas Erkek Muallim 

Mektebine tefrik edilmiş ve 12  - X - 929 terih
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adı Sinil ve olur

du klan ver

Arzulial lıulfısai>ı Junciınıcıı k a ran  \e ikî s0İK!J)Ii*ii

ve 6176 sayılı tahriratla Sivas mıntakası Mf- 

En. ligine ve kendisine tebliğ edilmek üzere 

de 1 2 - X  - 929 tarih ve 6175 sayılı tahriratla 

Ankara mıntakası Mf. En. ligine yazıldığı;

III - Murettep olan Sivas Muallim Mekte

bine «itmediği vaki müracaatlardan anlaşılan 

Kemal Ef. hakkında V. çe yapılacak bir nına- 

mele olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söleşildikte :

Oğlunu tertip olunduğu Sivas Erkek -MU' 

ailim Mektebine göndermesi lâzımğeleceğinin 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V' K. tarihi

: 132 19 - X I I - 1929

164 İstanbul saraçhane 

serezli sokak A' 1 

Dr. Zahide Şefik H.

Asistanlık edebilme

lerini istiyor

929 senesi mezunu hanım doktorlar namı

na Doktor Zahide Şefik imzasile Yüksek Re

islik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

S ıh h a t ve İçtimai Muavenet Vekâletince 

gerek resmî ve gerek fahrî olarak hastane le rde  

asistanlık etmelerine mümanaat edildiğinden 

ih tisas  peydah etmeleri için bu ihtirazı kaydın 

kaldırılmasını istemekten ibarettir.

S . ve İç. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

I - 8 - X I - 339 tarih ve 369 sayılı mec

burî hizmet kanununa tevfikan kura ile tayi*ı 

olundukları mahallerde 2 sene mecburî Hükü

met tabipliği vazifesini ifa eden tabipler 2 sene 

müddetle mahrum kaldıkları tetebbü sahasında 

çalışabilmek ve takip edemedikleri fenni 

tcrakkiyatı takip etmek arzusile ancak 

İstanbul hastanelerinin birinde istaj yapmak 

şartile hemen kâfîesi Devlet teşkilâtında kalm ak 

istediklerinden bu arzuhalları tatmine m ecbur 

olan V. İstanbuida ki : Çoçuk Cerrah paşa» 

Hasekinisa, Emrazı zühreviye, Ankara N um une  

Heybeli verem, Ciureba, Emrazı akliye ve 

Emrazı sariye hastanelerini kur'a ile hariç^^ 

Hükümet Tabipliği mecburî vazifelerini 

edenlere tahsis ve bu suretle nıutahassıs tabıP 

yetiştirmek imkânı istihsal edilmiş olduğu;

II - Kadın Doktorların 24-V-1928 tarih vc 

1298 savılı kanını mucibince şimdilik mecbuı ı 

hizmetten ve askerî istajdan muaf olmalaı'
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dukları vei'
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sebebile bu Q hastanedeki asistanlıklara kadın 

Doktorlar kabul olundukları takdirde vatanî 

hizmetlerini yapan Doktorların mağdur ola

cakları;

111 - Müstediye Zahide Hanını diğer arka

daşları namına da matalip dermeyanına kalkış

mış isede arkadaşlarından Dr. Fıtnat lianım 

müracaatına binaen Aydın Memleket Hastanesine 

Dr. Şuada Emin H. İzmir memleket hastanesine 

tayin edilerek ihtisas müddetlerini azalttıkları 

gibi, İzmir memleket hastaesi asistanlık müd

detini ikmal eden Fatma Arif Hanımın serbest 

hayata a tıld ığ ı;

V\ > Fazla olarak Dr. Zahide Şefik H. 

şimdiye kadar V. e kadar müracaatta bulun

mayıp Yüksek Reislik makamına sunduğu 14- 

XI - 9 i() tarihli istidasından sonra yani 24 -

XI - 029 tarihinde İstanbul S. ve 1. M. Mü- 

müdürlüğüne verip müdürlüğün 18-XI - 929 

tarih ve 7()00/3r)38 sayılı tnhriratile .gönderilen 

istidasında Samsun assistanhğmı istemiş ve ora- 

dadaki asistanlık harici olup kabul ediıı etmi- 

yeceği sorulduğundan muvafakat eylediği tak

dirde tayini mukarrer bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte: '

S. ve i. M. V. inin kanunun meriyetini 

muhafaza maksadile ittihaz ettiği tedbir nefeel- 

eırrre muvafık olmakla beraber kadın Dr. kırı

mız için de terakki ve inkişaf sahası gösteril

miş olduğundan ve arzuhal sahibi de yakında 

bir assistanlığa tayin edilmek üzere bulundu

ğundan şikâyete mahal olmadığının kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

I w

133 1 9 - X I I-1929

^^2 i Bursa vilâyeti İne- j Vazifesine nihayet ve-

! ğöl kazası Domaniç : rilmesind(îîı şikâyet 

I nahiyesi sabık sey*

I yar sıhhiye M. Me- i

met Ali !

Seyyar sıhhiye memuru sabık Memet im- 

zasile Yüksek Reislik Makamına sunulan arzu

hal En. imize g^öndt'rihnistir.

Dileği;

llaksi/ olarak vazift'siın' ııiha\ot verildiği 

cihetle hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

S. ve İç. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

İnegölün Domeniç nahiyesi İdarei hususiye 

seyyar sıhhiye memuru sabıkı Memet Ali Ef.
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167 Çerkesköy: Belediye 

Reisi Molla Memet

Belediyenin tasarru

funda bulunan ye

rin iadesini talep 

ediyor

mezkûr nahiye dahilindeki Bedre köyünde 

alâka sahibi olup, arazi ve emlâk ve sair hu

suslardan dolayı bu köy halkından bazılarile 

geçinnıiyerek husumette bulunduğu ve bundan 

dolayı daha ziyade şahsî işlerile u;^ra§arak 

vazifesini ihmal ve bu şahıslarla kâlı nıüddei 

vc kâh ınüddeialeyh olarak daimî suretle 

mahkemelerde dolaştığı ve hatta bu sebep

ten dolayı şahsi davalarından başka 

İnegöl adliyesinden gönderilen cedveldo mu

maileyhin hotbehot hak istifası, köy muhtar 

ve âzalanna rüşvet teklifi, yalan yere şahit 

tedariki gibi fiillerinden dolayı müddei umumi

likçe hakkında takibat icra kılınmakta olduğu 

ve ancak ı i4 ]  sayılı kanun mucibince dava

sının tecil edildiği anlaşılmış ve halk ile 

mütemadiyen didişmekte vc şahsî menfaati 

' uğrunda memuriyet haysiyetini rencide etmekte 

olan ve vücudünden istifade edilmiyeceğine 

kanaat K^tirilen mumailey esasen mütekait ve 

ücretle müstahdem ve binaenaleyh memurin 

, kanununun ahkâmma göre vazifesinden ihra

cından dolayı bir gûna talep ve şikâyete hakkı 

.. bulunmayan mumaileyhin vazifesine nihayet 

, verildiği bildirilmiştir.

İcabı söleşildikte:

Arzuhal sahibi hakkında yapılan muamelenin 

I nuılnk ve kanuna muvafık bulunduğu ve 

I kendisi ücretli bir memur bulunmak sıfatile 

I bir gûna hak talebine kanunî imkân görülme- 

I diği hususlarının kendisine anlatılmasına karar

I verildi.

Karar wV

134 19- X I I-1929

Çerkesköy Belediye Reisi Molla Memet 

imzasile Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Belediyenin 25 senedir tasarrufu altında 

bulunan kömür harmanları demekle maruf 

harman yerinin Mal. V. ine devri ve oradan 

da Nf. V. ince demiryolu idaresine idareten 

dcvrolunduğundan belediye hakkının korun

masını istemekten ibarettir.

Nf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşj- 

hkta:
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Arzuhal hulâsası l'^Dciniıeıı knrarı \<‘ lU' s(‘h<ipt<*.jı V(îrilıli‘î;i

I - Edirne hududunun ıııahltn olan vazi

yet ve nezakftint' nıebni eskidenbtri Karna^av 

istasyonunda Inıluııan deiıoınnı mtMn!el;et da- 

hih'ndt* münasip bir istasyona nakli lüzumu 

lıissedilmiş okluğundan icra kılınan tetkikat 

neticesinde ( Çerkezköy ) istasyonu ilerek coğ

rafî vaziyet ve gerek esasen burada eskiden- 

heri küçük bir deponun bulunması dolayi- 

sile bunun tevsii suretile maksadın daha az 

masrafla temin edilebileceği düşünülerek bu 

husus için mezkûr istasyon en münasip bir yer 

olmak üzere intihap edihniş ve her şeyden ev

vel bu tevsiat için icap eden arazinin istimlâk 

muamelâtma başlandığı ve muamele epeycc 

ilerlediği bir sırada (Çerkezköy) belediyesinin 

tasarruf iddiasında bulunduğu arazinin tasar 

ruf müstenidatı ‘gösterilememiş olduğundan 

dolayı bu arazinin ait olduğu cihet Mal. V. in

den sorulmuş ve bunun üzerine yapılan tetkikat 

neticesinde belediyenin . tesahup iddiasinda 

bulunduğu arazinin Milli hâzineye ait olduğu 

ve Şark demiryolları imtiyaz şartnamesinin

22 inci maddesi mucibince Mal. V.ince mecca- 

nen mezkûr demiryoluna terkedilmiş ve bu 

şekil nuıameleden binnetice hükümetin müstefit 

olmuştur.

II — Bu arazinin Mal. V. ince meccanen 

verilmesi üzerine inşaata başlanmak için 

icap edenlere emir verildiği halde belediyece 

bu hususta bir çok müşkülât gösterildiğinden 

inşaat davam edememiş ve Saray kazası mah

kemesine müracaat etmiş ve inşaat tamamile 

durmuştur.

III — Bu inşaatın memleket menfaatine hiz

meti noktasından ehemmiyeti aşikâr olduğundan 

kanunun gösterdiği yollar dairesinde mah - 

kemeye müracaat edilerek inşaatın tatili kara

rına itiraz edilmiş ve itiraz mahkemece varit 

körülerek evvelki karar refedilmiş ve tekrar 

inşaata başlanmıştır.

IV — Belediynin bu arazi üzerinde bir 

hakkı tasarrufu varsa mahkemeye müracaatla 

usulen bu hakkın isbat edildiği takdirde yine 

kanun mucibince mezkûr araziye takdir edile

cek istimlâk bedelini vermeğe V. hazırdır; 

denilmiştir.
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Arzuhal hulâsası kaı-Mn v(̂  ne vcrild iî;’!

195 ' Fatma H.

icabı söyleşildiktc:

Yapılan muamele tanıamile kanuna muva

fık olup ortada İdarî bir muamele görülemedi

ğinin ve maahaza mahkemeye müracaatta 

serbest bulunduğunun arzuhal sahibine anlatıl

masına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

135 14-X11-1Q29

Eytam ve eramil 

maaşlarına zam ya

pılması hakkında

Fatma imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Eytam ve eramil maaşlarına zam icrasını 

istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Askerî memurlardan iken ölenlerin ailelerine 

maaş tahsisinden sonra bilâhare vukubulan 

zamayim bidayeti tahsiste yapılmıyan harp 

ve müddeti ahire zamları olduğu ve mülkiye 

nıenıurlnn ailelerine tahsis kılınan maaş veli

lerinin istihdamları nıüddetile aldıkları maaş 

miktarına göre hesap ve tahsis edilmekte 

bulunduğu cihetle müstediyenin mes'ulünü 

isafa kanunî imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Mülkiye memurları eytam ve eramili için 

verilen maaş miktarı kanunen muayyen olduğu 

cihetle tahsis olunan miktarın arttırılmasına 

kanunî imkân bulunmadığının arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A» K. tarihi

136 19 -XII - 1929

293 Balıkesrin San ma- ' Hastalığını tedavi

hailesinden Hacı Eflâ-| veya ameliyat yapıl-

' tun oğlu Hacı Tev- ! ması hakkında 

fik

Hacı Eflâtunoğlu Hacı Tevfik imzasile 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Duçar olduğu hastahktan kurtarılması için 

tedavi edilmesi veya ameliyat yapılmasını 

istemekten ibarettir.

S. ve îç. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılığın mütaleasından.

Mumaileyhin kendinde bir hastahk vucu- 

duna kani olmak suretile ipokondoriye müptelâ 

olduğu anlaşılmakta ve muayene ve tedavi 

olunmak üzere Ankara nümune hastanesine 

gönderildiği halde Baş Tababete hitaben yazı-
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dukları yer

88y Alay 69 tabur 3 
bölük 10 Kumandanı 

K. Yüzbaşı Ali 

Osman Ef.

1 0 9 5 ' Mülga Şark İstiklâl 

I  Mahkemesi Başkâ- 

î  tibi sabıkı Maliye j 

I Hukuk müşavirliği ! 

Mümeyyizi M. Daut | 

ef. i

Açıkta kaldığı müd

dete ait maaşlarının 

verilmesi hakında

I i

Arzuhal hulâsası MııciiııuMi karjırı V(‘ ne .sel»o|)len vorild ig i

lan tezkereyi Baş Tabibin ameliyattan çıkmasını 

beklemiyerek hastaneden savuşması da bu hissi 

teyit eylemekte bulunmuştur.

İcabı söyleşildikte:

S. ve İç. M. V. inin delâletile muayene ve 

tedavisi temin edilecek olan arzuhal sahibinin 

I bir an evvel hastane Baş Tababetine müracaat 

! eylemesi lüzûmunun kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar K. tarihi

I 137 19-XII-1929

Mal. V. Hukuk Müşavirliği Mümeyyizi 

M. Davut imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dileği:

Şark İstiklâl Mahkemesi başkitabetinden 

açıkta kaldığı müddete ait maaşlarının veril

mesini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Bu işe dair En. imizce 7 - IV -929 tarih 

ve 538 sayılı karar ittihaz olunduğuna ve 

En. imiz kararlarına vekil veya meb’uslardan 

biri tarafından tevzi tarihinden bir ay zarfında 

itiraz olunmadığı taktirde kat'iyet kespedeceği 

dahilî nizamname iktizasından bulunmakla 

yeniden bir karar ittihazını icap ettirecek 

bir sebep görülemediğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar .1» K. tarihi 

138 19-XII-1929

Mütekait Kıdemli Yüzbaşı A. Osman imza

sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

İstifa etmediği halde müstafi addolunarak 

tekaüde şevki mağduriyetini mucip olduğu 

cihetle hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin evvelce vukubulan 

müracaatı üzerine hakkında yapılan muamelenin 

kanunî olduğuna dair verilen 20-XI- 928 tarih 

ve 54 sayılı karara dahilî nizamnamemiz 

mucibince levzi tarihinden itibaren ait olduğu 

vekil veya nıeb’uslar taralından itiraz vaki

müstafi addolunarak 

tekaüde sevkolun - 

duğundan hukuku

nun korunması tale

bine dair
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<  duklean ver

! olmamasına binaen kat'iyet kesbetmiş ve eski

kararımızı bozacak ortada bir seb#p görüle

memiş olduğunun kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar .V K. tarilıi

204 > İstanbul Cialata Hü- 

riyet Ham uda <f/ıo 

numarada mukim 

Leon Sönman Hf.

139 19-X I1-1929

Âli Karar Heyetinin 

kararlarının ref’i ta

lebine dair

Leon Şönman, Meiimet Nuri, Mehmet Zıya 

\e Ahmet Mucip imzalarile Yüksek Reislik 

makamına sunulan 4 arzuhal En. imize y^önde- 

rilmiştir.

Dilekleri:

Âli Karar Heyetince verilen kararların tet

kik ve ref’ini istemekten ibarettir.

Âli Karar Heyetine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

I — Fatsa ve Sındırgı Kaymakamı esbak 

Mehmet Ziyaettin Ef. hakkında H. Mah. ca 

ittihaz kılınan karar 30 - XI - 1929 tarihinde 

ve 7 - XII - 1929 tarihinde kendisine tebliğ ve 

ait olduğu Vekâlete bildirildiği;

II — Dava vekâletile iştigal eden Leon 

Şönn,an Ef. hakkında H. Mah. ca ittihaz olunan 

karar Devlet hizmet ve müessesatında istifıdanı 

edilmemesine dair vc hakkında yapılan mua

mele vekâlet icrasından men'e mütedair oldu

ğundan bu iddiayı tetkik Âli Karar Heyeti 

kanununun ] inci maddesi mücibince Hey. in 

salâhiyeti haricinde görülerek iptaline karar 

verilerek kendisine tebliğ edilmek üzere İstan

bul Vilâyetine gönderildiği,

III — Kızıldize Rüsumat Memuru sabıkı 

Nuri Efendinin İngiliz Muhipler Cemiyetine 

dahil olduğu derin bir surette yapılan tahkikat

i ile tebeyyün eylemekle H. Mah. ca bundan 

dolayı mumaileyh hakkında verilmiş olan ka

rarın tasdik edildiği ve ref’ine imkân bulun

madığı;

IV — Mülazım Mücip Ef. nin askeri H.

 ̂ Mah. sinca Anadoluya vuku bulan davete

icabet etmediğinden dolayı kanunun 2 inci 

maddesi mucibince askerî nisbetinin kat'ına 

' karar verilmiş olup müdafasında İstanbulda 

j silâh ve cephane kaçırmağa muavenet suretile 

i millî âmale muvafık hizmetlerinden bahsederek 

I gelmediğini ve bilâhare hastalandığım mazeret 

i  olarak göstermekte isede H. çe icabet etmi-
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Arzuhal hulâsası Kncümen kararı vo ne sebepten verild iğ i

140

ilenler hakkında kabul edilen mazeret gelerni- 

yecek surette hastalık olduğuna ve mumailey

hin gösterdiği sıhhî rapor böyle bir mazereti 

havi bulunmadığı ve bu bapta Büyük F.rkânı 

Harbiye ile yapılan muhabere neticesinde: icabet 

etmemek keyfiyetinde yalnız İstanbulda hafi 

teşkilâta memur guruplar zabitlerinin mazur 

görülmesi ve bunlardan maadasının ademi 

icabet muamelesinin tasdik edilmesinin tekarrür 

ettiği ve mumaileyhin teşkilâta dahil olmadığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Ali Karar Heyetince ittihaz olunan kararların 

hususî kanunlarına muvafık ve uzun tetkikata 

müstenit bulunduğu bittetkik anlaşılmakla bu 

bapta bir şey yapılamıyacağının Memet Ziya- 

attin Beyden madasına anlatılmasına ve muai- 

Icyhe de dileği yerine getirildiğinin bildiril

mesine karar verildi.

Karar »V- K. tarihi

140 19-X1I-1929

Urfanın Karanlık kapu 

mahallesinde Salkım  ̂

Söğüt Jandarma Yüz-j 

başısı Kemal Efendinin! 

' zevcesi Hasibe H. |

İkramiye

dair.

talebine | Jandarma Yüzbaşısı müteveffa Kemal Ef.

zevcesi Hasibe imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dileği :

Zevcinin fevkalâde hizmetine mukabil ken

disine ikramiye verilmesini istemekten ibarettir.

Dahiliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşı hkta :

Müstediyenin zevcinin vefatı vazifeden 

mütevellit olmadığmdan ailesine askerî tekaüt 

kanununun 38 inci maddesi mucibince maaş 

tahsis edildiği ve ordu ve jandarma zabitanına 

mahsus olan Q l2 sayılı kanunun 9 uncu 

maddesi müeccel bulunduğu cihctle ikramiye 

verilemiyeceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

V. in olbaptaki cevabı kanun ahkâmına 

muvafık bulunmakla dileği yerine getirilemi- 

yeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A" K. tarihi

141 19-XI I-1929
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Kütahyanm Oereki j 

Nahiyesine tabi Vi- ; 

ran Köyünden Me- 

nıet zevcesi HavvaH.'

Arzuhal hulâsası ! l'incümon kararı vc ne sebopion verild iğ i

Mülga Eytam san

dığından alacağının 

bir an evvel veril

mesi hakkında

Dervişoğlu ^kmet zevcesi liavva imzasiia 

Yüksek i^eislik makamına sunulan arzuhal 

encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Mülga Eytam sandığında alacağı olan 

55 lira 45 kuruşun bir an evvel kendisine 

verilmesini istemekten ibarettir.

Ad.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müstediye ait 40 lira Emlâk ve Eytam 

Bankasından 2 2 - V II- 1928 tarihinde Ziraat 

Bankası vasıtasile gönderilmiş isede müracaat 

etmemesi hasebile paranın 2 ay sonra geri 

gönderildiği ve bu defaki iş'ar üzerine tekrar 

gönderileceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşi Idikte ;

Bu defa parasını almak üzere Ziraat Ban

kasına müracaat eylemesinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. tarihi Karar .V

142 19 - XII- 1929

200 Zonguldak yeni ına- 

halie numaralı 

hanede Karadeniz 

Ereğli Rüsumat ma

nifesto memuru sa

bıkı Ahmet llulûsi

Tasfiye kararının 

ref’ini istiyor

Gümrük manifesto memurlarından sabık 

Ahmet Hulusi imzasile Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzuhal En. im ize gönderilmiştir.

Gümrük Umum müdürlüğünce kanuna 

muhalif olarak tasfiyeye tabi tutulduğundan 

işbu karann ref’ini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

I - Mumaileyhe isnat olunan cürüm fiilleri 

sübut bulmuş ve mahiyetleri itibarile vazife

sini ifada aciz ve kabiliyetsizliğini irae etmiş 

olmasına mebni tasfiyeye tabi tutulduğu;

I! - Tasfiye karan kendisine tebliğ olun

duktan sonra itirazı üzerine olbaptaki müda- 

faanameye rapten evrakının D. Ş. sına gön

derildiği;

III - D. Ş. sınca kendisine vukubulan teb

liğ üzerine müdafaasını zamanında yapmadı

ğından davanın reddine karar verildiği;

IV - Şu kadar varki D.Ş. sınca hernekadar 

davası usule ademi muvafakatten redolunmuş 

isede memur bulunduğu müddetçe yaptığı 

kanuna mugayir hâlâtin gözden ge ç ir ilm e s i 

muvafık olacağı bildirilmiştir.
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188

icabı söyleşidikte:

Arzuhal sahibinin tetkik olunan ahvali 

kanunen istihdamına mani teşkil ettiğine 

En. imizce de kanaat hasıl olmuş bulunmağla 

dileği yerine getirilemiyeccğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar .V- K. tarihi 

143 19- X II-1029

Umum jandarma ku

mandanlığına mer

but Kayseri jandar

ma Efradı Cedide 

Mektebi imamı Ah

met Mahir

Barem Kanunundan 

istifadesi talebine 

dair

1328 Giresun büyük bah

çe mahallesinde sa

kin Rüsümat vezne

darı Ahmet Ef. zev

cesi Firdevs

Marciralı muamele - 

sinin bir anevvel bi

tirilmesi hakkında

I Efradı Cedide mektebi imamı Ahmet 

I Mahir imzasile Yüksek Reislik Makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderifmiştir.

Dileği :

Barem kanunundan istifade edemediğinden 

dolayı kendisinin de istifade ettirilmesini iste

mekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Jandarmada müstahdem bulunan imamlar 

diğer jandarma memurlarile beraber askerî 

barem kanununun haricinde bırakılmışlarsa da 

1455 sayılı kanunun jandarmalara da teşmili için 

bir kanun lâyihası tanzim edildiği ve kanuni- 

i yet iktisab edinceye kadar müstedi hakkında 

bir muamele yapılamıyaçağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Arzuhal sahibinin kanunun kabulüne intizar 

eylemesi zarurî bulunduğunun kendisine anla- 

i tılmasına karar verildi.

I Karar .V’ K. tarihi

i 144 1 9 - X n - 1929

i mütevefia Ahmet Ef. zevcesi Firdevs imza- 

I sile Oiresondan Yüi<sek Reislik Makamına 

j çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Kocasıöleli bir yıla yaklaştığı halde eytam ve 

eramil maaşı tahsis ve Erzincana kadar harci- 

rahı ita olunmadığı cihetle biran evvel muame

lenin bitirilmesini istemekten ibarettir, 

i  Maliye V. ine yazilan tezkereye gelen 

i karşılıkta

I  Cireson gümrüğü veznedari ahmet Ef. nin 

 ̂ vefatı hasebi le maaş tahsisi talebinde bulunan 

! ailesi efradına ait hüviyet tahkik ilmühaberinde 

müteveffanin doğum tarihi 1277 ve ita eyle - 

! diği tercümei hal varakasında ve merbut 

i nüfus tezkeresi suretinde 1281 olarak yazıh
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duklan yer

255 İznik Belediye Reisi 

Ali f^iza

Nahiyelerinin eskisi 

,£>ibi Kocaeli vilâye

tine ilhakı hakkında

oldug-u ı^örülnıekle bu muamelenin ikmali 

için mahallî nüfus idaresinden m üteveffan in  

iıiıfus kayit suretini celp ve hüviyet tahkik 

varakasının taslıihi için mahnlline gönderildiği

II Müteveffanın ailesi efradının maaşları 

hakkındaki yukarıda bildirilen ilmühaberde 

mahalli ikametleri Oireson ve tahsis olunacak 

maaşı (.îireson emvalinden almak istedikleri 

yazılı olduğu halde mumaileyha Firdevs H. bu 

kerre verdiği istidasında maaşlarını Erzincan 

emvalinden almak istedikleri yazılmasına bina

en keyfiyetin tahkikile iıakikat halin bildiril

mesi hususun mahalline yazıldığı.

III - Her iki istilâm cevaplarının vürudün- 

de muamelelerin hemen ikmal edilcceği bil

dirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Maaş tahsisinin bir hatanın tashihi ve har

cırah nıes’elesinin de eski talebe mugayir yeni 

bir talep karşısında bulunulduğundan inbias 

eylediği anlaşılmağla muamele neticesine inti

zar zarurî olduğunun telgraf sahibine anla

tılmasına karar verildi.

Karar .V K- tarihi

145 1 9 - X I I-1920

İznik Belediye Reisi Ali Riza ve C. H. F. 

sı mutemedi namına Osman imzasila Yüksek 

Reislik makamına çekilen telgraf Encümeni

mize gönderilmiştir

Dilekleri;

Nahiyelerinin eskisi gibi Kocaeli Vilâyetine 

ilhakını istemekten ibarettir.

Da.V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Vilâyet idaresi kanununun 2 inci madde

sine tevfikan vilâyet idare hey'eti ve umumî 

meclisince tetkikat icrasile lâyih olacak mü- 

taleanın bildirihnesi hususunun Bursa vilâye

tine yazıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Da. V. inin iş'arına nazaran muamele, ka

nunun emrettiği yolda yörütülnıekte bulun

duğu cinetle neticeyi beklemelerinin telgraf 

sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar ' K. tarihi

146 19-X11-1929
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308 Hizan Belediye Reisi Hizanın tekrar kaza 

Sami ve arkadaşları iıaline ifrağı

61 Dinar çiftçileri namı-| Zürraî muafiyet maz- 

na Kavaszade Os- , hatalarının kabul 

man ve Haşan | edilmemesinden şî-

I  kâyet

Hizan Belediye Reisi Sami ve arkadaşları 

İmzalania Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal 1in. iııiize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Hizanın tekrar kaza haline ifra^^ını isteme

kten ibarettir .

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mizanın lû'ıfusuııun azlığı ve Bitlise olan 

yakınlığı dolayisile Muş Vilâyeti teşkiline dair 

geçen devrede kabul olunan 8 - VI - Q20tarih 

ve 1 509 sayılı kanunun 2 inci maddesine 

tevfikan linci sınıf nahiye haline ifrağ olunarak 

Bitlis kazasına ilhak edilmiş ve ahiren tam 

teşekküllü nahiye haline konulduğundan tekrar 

kazaya tahvili kabil olnııyacağı bildirilmiştir.

İcabı söylenildikte:

Halkın şikâyetini durdurmak için tam teşe

kküllü nahiye teşkilinin bir an evvel teşkili hu

susunun Da. V. Celilesine iblâğına \e bu teş

kilât yapıldıktan sonra Hizanın tekrar kazaya 

kalbine hacet kalmıyacağının telgraf sahip 

lerine anlatılmasına karar verildi .

Karar .V K. tarihi 

147 19-X1I-1929

Dinar çiftçileri namına Kavaszade Osman 

ve Haşan imzalania Dinardan ve Ahmet gazi 

ve arkadaşları imzalania Ereğliden Yüksek 

Reislik Makamına çekilen 3 telgraf En. imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

Zürraî muafiyet mazbataları kumpanyalar 

tarafından kabul olunmadığı cihetle traktörleri 

muattal kaldığından çabuk emir verilmesini 

istemekten ibarettir.

İkt. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Traktör sahiplerine mahsus komisyonlarca 

verilmekte olan gaz muafiyet mazbatalarının 

eskisi gibi acentalarca kabulü için keyfiyet 

Mal. V. ile müzakere idilmekte olup neticesi

nin pek yakında tamimen mülhakata yazılacağı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Neticeyi gözetmelerinin telgraf sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

148 19-X1M929
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298 Geyve Gazi Süley

man Paşa Mahalle

sinde mukim İbra

him Efendizade Me- 

met Kutsi

Nakdî cezadan 

ne dair

178 Sabık Milas Posta 

ve Telgraf müdürü 

İzmir Telgraf me- 

murlanndan Hüseyin 

Hüsnü

Mazuliyet maaşının 

itası ricasına dair

affi- I İbrahim Efendizade Mehmet Kutsi imzasıla 

I Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal En. 

i imize gönderilmiştir, 

i Dileği:

Kaçak tütün meselesinden dolayı mahkûm 

olduğu 800 lira nakdî cezanın affini istemek

ten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta; 

Mumaileyh Kutsi Ef. 3 denkte 84 kilo 

tütünü 3 amele marifetile gece hanesinden 

kaçırırken tutulduğu ve bunu müteakip yine 

3 denkte 68 kilo tütün de başkasının bahçesin

den kendisi tarafından kaçırılırken tutulmuş 

olmasına binaen ( 151 ) kilo kaçak tütünden 

dolayı vicahen icra kılınan muhakeme netice

sinde 800 liraya mahkûm olup Temyiz Mah

kemesince de tasdik edildiği ve yapılacak mu

amele kalmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Hükmü kat'iyet kespetmiş bir ilâmın kanunî 

sebepler olmadıkça hükümden düşürülemiye- 

ceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A" K. tarihi

149 19-X11-1929

İzmir telgraf memurlarından Hüseyin Hüsnü 

imzasile Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği;

İnfisal ettirildiği memuriyetinden istihdamı

na cevaz kararı aldığı için müstahik olduğu 

mazuliyet maaşının verilememesi kanuna mu

gayir olduğundan bahsile hakkının korunmasını 
istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte;

Mülkiye mazulin kanununa tezyil olunan 

10-XlI-334 tarihli kanunun f<tarihi azilden 

itibaren altı ay zarfında bila üzrin mazuliyet 

maaşı tahsisini talep etmiyen memura mazuliyet 

maaşı istidasının havalesi tarihinden itibaren 

tahsis olunur.» denildiğine göre evvelce veri

len 3*111-1929 tarih ve 440 sayıh kararımızda 

musir olduğumuz cihetle keyfiyetin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

150 19 -XII-1929
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385 Kastamonu Hapsane- 

sinde mahkûmin na

mına mahkûminden 

Yazıcıoğlu Jandarma 

Memet

Tecili ceza kanunun

dan istifadelerine dair

209 İstanbul Yeşil Köy 

Bamya tarlası Emin 

Beyin Hanesinde sa

bık İstanbul kodrosu 

175 A" lu Komiser 

muavini Nazım

ve 

cevaz

Memuriyete tayin 

edilmediğinden 

istihdamına 

verilmediğinden mağ

duriyetten kurtarıl

ması

Kastamonu hapsanesindeki makûmlar namına 

Yazılıoğlu Jandarma Memet imzası la Yüksek 

Reislik Makamına çekilen telgraf En imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

Tecili ceza kanunundan kendilerinin de 

istifade ettirilmelerini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Kabahatların af ve cezaların teciline dair 

olan kanun ahkâmından kimlerin istifade 

edeceği kanunda açık olarak yazılmış ve bun

dan başkalarının istifadesine kanunî imkân 

bulunamamış olmakla dilekleri yerine getirile- 

miyeceğinin telgraf sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar K. tarihi

151 19- X II- 1929

Komiser muavini Nazım imzasıla Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal encümeni

mize gönderilmiştir.

Dileği ;

339 senesindenberi memuriyete tayin olun

madığı gibi istihdamına cevaz karanda alama

dığından ve D. Ş. sıncada davasına bakmadık

ları cihetle mağduriyetten kurtarılmasını iste

mekten ibarettir.

Da.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

I - Sabık Komiser muavinlerinden Nazım 

Ef. İstanbul kadrosunda ’müstehdem iken

1 - II - 339 tarihindeki teşkilâtta kadro haricine 

çıkarılmış ve İstanbul Polis Müdürlüğünden 

aldığı mazbataya ve cevabi tahrirata binaen 

Adana Komiser muavinliğine tayin kılınmıştır.

II - Ancak Emniyeti Umumiye Müdürlü

ğünce yapılan tetkikatta millî amale muhalefeti 

ve Türk sancağını tahkir eylediği anlaşılmasına 

mebni kaydi terkin edilerek evrakı mülga 

heyeti mahsusaya tevdi edilmiş ve fakat vak

tin müsaadesizliğine mebni hakkında bir karar 

ittihaz olunamamıştı.

III — Ahiren hakkında varilen kararlara 

itirazen D. Ş. sına vukubulan müracaatı üzerine 

kanunî müddeti geçirdiğinden dolayı Dea. 

Da. since iddiasının reddine karar verilmiştir, 

denilmektedir.
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adı, sanı ve otur- I Arzııiıal luıirsası 

dııklan yer ;

159 Üsküdarda altııııi 

zade de koşu yolun

da fS4 .V' hanede 

Sabire Cemal

Mualliınliğe tayini- 

ne dair

Ivnciimen kararı ve ne sohopien verild iğ i

İcabı söyleşildikte:

Kanunun sarahatine binaen bu bapta bir 

şey denilemiyeceğinin arzuhal sahibine anlatıl

masına karar verildi.

Karar .V K. tarihi 

152 1 9 -X İ İ ' -1 9 2 9

Sabire Cemal imzasile Yüksek Reislik Ma

kamına sunulan arzuhal Iın. imize gönderil

miştir.

Dileği:

Bir muallimliğe tayin olunmasını istemek

ten ibarettir.

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

I - Sabire Cemal 11. orta mekteplerde dikiş 

biçki muallimi olabilmek için 1920 senesinde 

imtihana girmiş ve fakat yalnız nakıştan mu

vaffak olarak dikiş ve biçkide kazanamamıştır.

II - Orta mekteplerde müstakillen nakış 

muallimliği olmayup bu ders dikiş biçki ve 

ev idaresi muallimi tarafından gösterilmesine 

ve Sabire H. ın da bu 3 derste behresi olma

masına binaen orta mekteplere tayinine imkân 

görülememiştir.

III - Birinci imtihaıııııda kazanamamasına 

rağmen kendisi sıyanet edilerek bu sene temmuz 

ayı zarfında açılan imtihana bir daha davet 

edilırıiş ise de imtihana girmemişi;ir.

I  Bunun için orta tedrisat mekteplerinde 

! dikiş, biçki ve ev idaresi ehliyetini haiz olma- 

; ması ve orta tedrisat kanununun neşrinden 

I evvel orta mekteplerde dikiş, biçki mnallimlik- 

I lerinde iyi hizmeti geçmiş olmaması dolayisıla 

I kendisini istediği muallimliğe tayini kabil 

i olamamıştır; denilmektedir.

1 İcabı söyleşildikte :

1 Arzuhal sahibi hakkında yapılan muamele 

kanuna muvafık bulunmakla dileği yerine 

, getirilemiyeceğinin kendisine anlatılmasına ka- 

i  rar verildir.

Karar A“

153

K. tarihi 

19-XH-1929
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dukları yer 

Kocaeli vilâyeti Ak

ça cami caddesi .V 

43 Kastamonu Def

terdarlığından mü

tekait Malit B. zev

cesi Şaziye

I

Arzuhal hulasası | ]*]ıı<"iırnoıı k a ran  vo ıi(> so lırp i(mi voriMio-i

ikramiye

dair.

İstanbul Sultan vSelim 

Mismar Şücaattin 

Mahallesi Mismarcı

yokuşu 1Q 

sadettin Ef.

da

talebine

Askerî mel mır 1ar 

gibi dereceler üzer

inden tekaütüğini 

istiyor.

Muyla lıajDİsane - 

sinde mahkûmlar 

namına Murat

Tecil ve af kanu

nundan istifadelerini 

talep ediyor

Kastamoni defterdarlığından mütekait Ha- 

iit B. zevcesi Şaziye imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal Kn. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Bir münasii') ikramiye verilmesini istemek

ten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Arzuhal sahibinin zevci Halit B. in ölümü 

üzerine maaşa müstahak iki nüfus ailesine 

ölüm tarihinden itibaren 581 kuruş tekaüt 

maaşı tahsis olunarak ve resmî senetlerinin 

mahalline gönderildiği ve geçmiş hizmetlerinin 

mukabili her hangi bir memurun gerek ken

disine ve gerek ölüm vukuunda ailesine f(aıunı 

dairesinde münasip ikramiye verilebileceğine 

dair mülkiye tekaüt kanununda bir sarahat 

bulunmadığından ikramiye verilmesine imkân 

hnlunmadıgı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileğinin yerine getirilmesine kanuni imkân 

bulunmadığının arzuhal sahibine anlatılmasina 

karar verildi.

Karar .V K. tarihi 

154 1Q-XII-1^20

Sadettin imzasile Yüksek F^eislik Makamına 

sunulan arzuhal En. .nimi/e gönderilmiştir.

Dileği;

Mülkiye memurl:uı malûllerinin de askerî 

malûller gibi dereceler üzerinden tekaüde 

sevKİerini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Askerî malûllerin terfihine dair olan kanunun 

istihdaf eylediği gayeye müşabih olarak mülkiye 

malûlleri de mülkiye tekaüt kanununun 15-I6ıncı 

maddeleri mucibince maluliyetleri derecesine 

göre tekaüde sevk edilmekte bulunduklarından 

başkaca muamelenin tayinine hacet bulunmadı

ğının ai7uhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi 

155 10 -XII- 1929

Muğla hapsanesindeki mahkûmlardan Murat 

imzasile Yüksek Reislik Makamına çekilen 

telgraf l:n. imize gönderilmiştir.



26

Arzıılıal verenlerin^  i
S % i otur-
^  I duklan yer

Arzuhal hulâsası i Kııciimeu kararı yo ııc s(3boj)ieıı verild iğ i

Dileği:

Diğer mahkumlar «'ibi kendisi ve arkadaş- 

larınııı da tecil ve af kanunundan istifade etti

rilmelerini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşiidikte:

1441 sayılı kabahatleri af ve tecili mücazat 

kanununun sarahati haricinde bir ınuamtMe 

yapılamıyacağının tei.srraf sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar .V' K. tarihi

156 1 Q-XII- 1929

Anadolu - Bağdat 

Demiryolları bile

medik Toros inşaa- 

atı emrinde Erzu

rumlu Alioğlu Me- 

miş Fi.

Açığa çıkarıldığın

dan şikâyet

Erzurumlu Alioğlu Memiş imzasile Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

1310 senesinden beri Bilemedik - Toros 

demir'yollannda müstahdem iken açığa çıka- 

rildığından dolayı mağdur edildiğini şikâyetten 

ibarettir.

Nf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

İdare, mer’i olan talimatname ahkâmına tev

fikan muvakkat müstahdemleri tazminatsız 

olarak hizmetten çıkarmağa salâhiyettar ve 

müstedinin 62 sini ğeçmiş bir yaşta bulunma

sına hürmeten istihdam olunmakta iken sıhhi

ye heyetinin işe yaramıyacağı hakkındaki ra

poru üzerine 3 aylık istihkakı nisbetinde ikra

miye vermek suretile hizmetine nihayet veril

miş ve bu yaşta sıhhî ahvali müsait olmiyan 

bir adamın şimendifercilik gibi mes’uliyetii 

bir hizmette istihdamı muvafık olamıyacağı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte :

Demiryollar İdaresinin arzuhal sahibi 

hakkında talimatname ahkâmına muvafık hare

ket eylediği anlaşılmagla başka bir muamele 

yapılamıyecağıınn kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A" K. tarihi

1Ö7 1C)-X1I-1929

1208; Malkara Maarif me- Tahvili memuriyet : Malkara maarif memuru İsmail Hakkı iınza- 

mun; İsmail Hakkı mağduriyetini mucipj sile Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuha l 

' olduğundan bahis ; Fncümenimize gönderilmiştir.

D ile ğ i;

İdarî \azifelerde kullanılmamak Kaydile te
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sınıfının tenzilile Çorlu nıuallinıliğine taiıvili 

mağduriyetini mucip olacağından hakkının 

korunmasını istemekten ibarettir.

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müstedinin İdarî salıada tahakkuk eden 

aciz ve zafıla beraber arkadaşları arasında 

daimî surette dirliksizlik çıkarması ve 

halk arasında dedi kodular yapması başmual- 

limlik ve maarif memurluğunda ipkası imkâ

nını sclbettiğinden maarif teşkilatına dair 

kanunun 12 inci maddesi mucibince hakkı 

müktesep maaşı la maarif hizmetinde aslolan 

muallimliğe; ve ayni kanunun 22 inci maddesi 

mucibince Malkarada muallimlikte kalması 

şahsi için muvafık olmayacağına binaen 

başka mahalle tahvil ve nakledildiği bildiril

miştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Arzuhal sahibi hakkında yapılan muamele 

kanuna muvafık bulunmağla başka bir şey 

yapılamıyacağının kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar .V K. tarihi

173 : Bulgaristamn zavut 

; köyü halkı namına 

İbrahim Ali ve arka- 

daşlan

Bulgaristandan ge

len muhacirlerin 

getirdikleri eşyayı 

gümrük ve sair 

rüsumdan muaf tu

tan kanunun temdidi 

hakkında

158 19-XII-1929

Bulgaristanın Zavut köyü halkı namına 

İbrahim Ali ve arkadaşları imzalarıla Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

Bulgaristandan Türkiyeye gelecek olan muha

cirlerin beraberlerinde getirdikleri 5 000 liraya 

kadar kıymetteki mallarını gümrük ve saire 

gibi rüsumdan muaf tutan kanun müddetinin 

temdidini istemekten ibarettir.

Bütçe Encümenine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

i 31-V-1926 tariiı ve 885 nuniarah kanunun 

I meriyetinin iadesi hakkında Edirne Meb'usu 

I Haşan Hayri B. ve arkadaşları tarafından verilip 

i Yüksek MecIisce Da. İk., ve Bütçe Encüınenle- 

 ̂ rinc tevdi olunan kanun teklifinin 3 -XI1-1929 

! tarih ve 8 sayıh mazbata ile Yüksek Reisliğe

I takdim ve Heyeti IJmumiyenin 5 -XII - 1929 

j tarihli ]() uncu iu^ikadıııda kabul (■‘dikii^ii 

! b îld irihniştir.
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S Arazuhl verenlerin

S >2 sanı ve otur- ' Arzuhal Iıulftsası Mtıcüınon kn rnn  v(‘ ri(‘ srhoplen v(;ril<lip,*i 

___(Mclan y e r _______  _

İcabı söyleşiIdikıc;

Dilekleri yerine getirildiğinin arzuhal sa

hiplerine anlatıInıasnıa karar verildi.

Karar .1’ K. tarihi

19-XII -1029

6 Adana Ağır O za  

hapsanesinde ınah- 

kûnıen mevkuf Kay

serili Tataroğulla- 

rından Alioğlu Kâzını

Affini isliyor.

Adananın cami ce- i 
dit mahallesinde mu-; 

kim Hoca zade Mi'ı- 

nür Efendi zevcesi 

Sıdıka

Mu^^ayiri kanun ve

rilen hükmün tekrar 

tetkikim isteyor

159

Kayserili talar oğullarından Alioğlu Kâzını 

inızasile Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal I:n. imize süııderilınistir.

Dileği:

Zevcesini münasebati cinsiyede gördüğ 

adamla beraber katlettiğinden dolayı 24 sene 

ağır cezaya mahkûm edilmişscde İslahı nefis 

eylediği cihetle affini istemekten ibarettir.

Ad. Y. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Merkum Kâzım ze\'cesi Fatmanın Kayserili 

Mehmetoğlu Hamdi ile cinsî münasebatta 

bulunduğunun şayi olmasından münfeil ve 

müteessir olarak Falına ile Hanıdiyi bir anda 

yekdiğerini müteakiben cerh ve katlettiği 

indelmuhakeme sabit olarak takdir olunan 

muhaffif sebepler vücudile merkumum mücri- 

nıiyetine ve 24 sene müddetle ağır hapse 

konulmasına dair verilen kararın Temyiz Mah

kemesince de tasdik edildiği ve cari muame

lât ve muhakematta kanuna uymayan bir hal 

görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Ortada kanunî bir sebep yokken af cihetinc 

gidilmek caiz olmıyacağının arzuhal sahibine 

aniatılmasina karar verildi.

Karar .V K. tarihi

60 19-X1I-1920

Hoca zade Münir Ift. zevcesi Sıdıka imza- 

sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Şabka kanunu ahkâmına mugayir harekâtın

dan dolayı 15 seneye mahkûm edilen zevc i 

sabık Adana müftisi Münir Ef. hakkinda ki 

hüküm kanuna mugayir bulunmakla tetkikini 

istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Muma ileyh Münir Ef. inin dini aletittihaz 

ederek devletin dahilî emniyetini ihlâl eylemek 

maddesinden dolayı faaliyetini tatil etmiş olan
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Amıhal verenlerin 

I  ğ. i sanı ve otur- 

^  I dııkları yer

^□ıKlı>iLt>iujiLLjmw Iİİ4İİ

2
*3 o Arzuhal lııılâsası > Encümen kararı v<‘ U(̂  s(‘I)<*|)1(mi

147 Emniyeti Umumiye ' 

Üçüncü Şube Mü

meyyizi Refik Bey 

nezdinde Di. M. 

vize Memuru sabıkı 

Hüseyin Atıf

Açıkta kaldığı müd

dete ait maaşının 

itası hakkında

: Ankara istiklâl mahkemesince mahkûm edildij^i 

ve cürmün ?ıevi ve mahiyetine göre 1441 say

ılı af ve tecil kanununun ( B ) fıkrasından 

, istifadesine kanunî imkân olmadığı anlaşılmakla 

hakkında yapılaçak başka muamele olmadığı 

. bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte : 

i Arzuhal sahibinin dileğini yerine getirmeğe 

kanunî imkân bulunmadığının kendisine anla 

tıimasına karar verildi.

Karar .V- K. tarihi

Di. M. Vize Memuru sabıkı Hüseyin Atıf 

i îmzasile Yüksek Reislik makamına sunulan ar-

* zuhal En. im ize gönderilmiştir.

Dileği:

Tabip raporuna binaen tayin olunduğu Di- 

yarbekir Vize Mukayyitliğine gidemediği halde 

müstafi addolunduğu ve açıkta kaldığı müd

dete ait maaşı da verilmediği cihetle hakkının 

korunmasını istemekten ibarettir.

I Di. M. F^eisliğine yazılan tezkereye gelen 

Karşılıkta:

I I — Mumaileyhin müteaddit ihtarata rağ

men devamsızlığı, mafevklerine karşı itaatsizlik 

I ve hürmetsizliği şikayeti mucip bir dereceye 

1 varmış bulunmasına v>e Diyarbekir Mukayyit- 

liğinin inhilâli üzerine memuriyeti mezkûr 

mıntakaya tahvil olunduğu ve Ankarada gezip 

dolaştığı halde evvelâ iıademe ve sonra polis 

j vesatatile vukubulan tebligata karşı riyasete 

j müracaat lâzımgelirken bu lâziıneye de riayet 

etmediği ve Div. a intisabından evvel müstahdem 

bulunduğu Afyonkarahisar posta ve telgaraf 

memurluğunda ziyaa uğrattığı posta pake - 

tinden dolayı tazmine ve bir ay müddetle 

memuriyetten tart cezasına mahkûm olduğu 

ve sicilli ve vaki hareketleri dolayısıla kendisin

den istifade edil.emiyeceği anlaşılarak memurin 

kanununun muvakkat i inci maddesi mucibince 

kaydının terkini cihetine gidildiği

II — En. ce ittihaz olunan ve tasfiye 

kararının Kanunî olmadığma dair verilen karara 

da müstedinin D. Ş. sına müracaatla Dea. Da. 

sinden En. kararını müeyyit kararının B. V. 

Cel. den tebliğinden sonra agâh olduklarım
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Arzuhal verenlerin | 

adı, sanı ve otur- j 

duklan yer ,

Arzuhal hulâsası ı I‘̂ ncınıı<Mi kararı vc tk* srl)(*pt('iı voriMiİ^i

ve bunun üzerine kendisine yazılan tezkere ile 

15 gün zarfında Diyarbekirc hareketi bildiril- 

ıniş ve 8-11- Q28 tarihli tezkere ile de tayin 

edilen müddet zarfında nıenuıriyeti mahal

line hareket etmedi^Lii takdirde teklifin 

keenlemyekün addedileceğinin kendisine iblaİJi 

üzerinede oidüj3 gitmiyeceğine dair kat'î 

bir cevap vermediğinden 14-Iİ1-928 tariliinde 

tekrar kaydının terkin edildiği ve muamelenin 

tashihine dair verilen I). Ş. sı kararında açıkta 

kaldığı müddete ait maaşlarının verilmesine 

dair bir kayit olmadığı .ijibi 13-111- 927 tari

hinden 18-V111-1027 tarihine kadar ( 2500 ) 

kuruş maaşla şehremanetinde ve U) - VIII - 927 

tarihinden şimdiye kadar Ankara - Sivas De

miryolları İşletme Müdürlüklerinden yevmiye 

ve maaşla müstahdem bulunması Div. büt

çesinden açık maaşı itasına kanunî imkân 

bırakmadığı ;

111 - lîımun üzerine tekrar D. Ş. sına 

müracaat ederek memurin kanununun 42 inci 

maddesi mucibince açıkta kaldığı tarihten 

Şehremanetinde memuriyet kabul ettiği tarihe 

kadar .ueçen müddete ait maaşının veulmesine 

karar itasını istemişsede D.Ş. sıncada bu iddiası 

kanilin sebeı^lcr ve maddî delillere iptina edilerek 

müttefikan reddedildiği; bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte;

İşbu izahat ve Div. dan davet olunan me

murdan alınan malûmata göre arzuhal sa

hibi hakkında yapılan muamele kanuna mu

vafık olmakla dileği yerine getirilemiyeceği- 

nin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

- 30 -

162 19-XII- 1929

T. B. M. M. Matb:inpı
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ARZUHAL ENOÜMİÎNİ
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I Cumartesi günleri • 
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HAFTAL. I K KARAR C E T V E U l

Sayı : 6  p —
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Arzuluıl verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

^259; Burdurun Dersiek

I mahallesinden Uğuz-

I han Nahiyesi naibi 

Sabıkı Osman Nurief.

Arzuhal hulâsası | lilncıınıon kararı vc no seheplon A'criKIiği

Tekaüt maaşı ve 

ikramiye verilmesini 

istiyor.

Uğuzhan nahiyesi naibi sabik Csman Nuri 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

İstihdamı caiz olmadığı takdirde tekaüt, 

mazuliyet maaşı veya ikramiye verilmesni 

istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı - 

lıkta:

Mumaileyhin hİ2:meti 30 seneden aşağı 

bulunmasına binaen 65 yaşını ikmal edenler 

hakkındaki mülkiye tekaüt kanununa müzeyyel 

4-XII 333 tarihli kanunun ikinci maddesinin 

son fıkrasına tevfikan doğum tarihine nazaran 

da tekaüt maaşı tahsisine ve ne de ikramiye 

verilmesine kanunî imkân görülemediği bildiril

miştir.

İzahat alınmak üzere V. namına davet olu

nan Z. i. müdürü Cevdet B. in verdiği malu

mata nazaran:

I — Mumaileyh 6 - X II - 926 tarihinde ver

diği arzuhalde de müderrisinden olduğunu ve 

mülğa meşihatın emrile Burdur şer’iye mahke

mesinde müteşekkil heyet müvacehesinde bil- 

imtihan ehliyetini ispat eylediği yazılı isede 

dosyasında böyle bir vesika olmadığı ;

II — 6 - 111 * 327 tarihinde 500 kuruş 

maaşla Ağlasun nahiyesi naip vekâletine ve

11 - II - 327 de ayni maaşla Uğuzhan nahiyesi 

niyabetine tayin edilmiş ve maaşı 650 kuruşa 

iblağ edildiği ve nahiye naiplerinin 339 sene

sinde ilgası üzerine vazifesine nihayet verildiği;

III — Kaza niyabetinde hizmeti mesbuk 

olmadığı gibi ehliyetnameyi de haiz bulunma

masına mebni hakimler kanunu mucibince 

mertebei saniyeden bir memuriyete tayin 

olunamıyacağı;
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzulia l hulâsası | l'^nciimoıı k a ra r ı vc no sol)(;pton v e rild iğ i

366' Zıvank nahiyesi aha- 1270 sayılı kanun-

I lisindeıı Mehmet oğ- ' dan kendilerinin de
I I
j lu Mustafa ve Re. ' istifade ettcrilnıesine

! ! dair

IV — Hizmeti 30 seneden aşağı olmasına 

ve devlet hizmetine l i  -V III-325 tarihli mülkiye 

tekaüt kanununun neşrinden sonra girmesine 

mebni mezkûr kanuna müzeyyel 4-XII 333 

sayılı kanunun ikinci maddesinin son fıkrası 

mucibince doğum tarihine nazaran da tekaüt 

maaşı tahsisine kanunî imkân bulunmadığı 

anlaşılmıştır.

İcabı söyieşildikte :

Arzuhal sahibinin

I - İstihdamına hakimler kanununun 2inci 

maddesinin 6 ıncı bend i,

II - Tekaüt maaşı almasına 333 tarihli 

mülkiye tekaüt kanununa müzeyyel kanunun

2 inci maddesinin son fıkrası,

III - Mazuliyet maaşı almasına hizmeti 

ancak i 2 seneye baliğ olup mazulin kanununun

2 inci maddesine tevfikan 15 sene bilfiil 

hizmeti sabit olmaması

IV - İkramiye almasına da memurin kanu

nunun 71 inci maddesi sarahati mani oldu

ğunun kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V' K- tarihi

163 2 - 1 - 1 9 3 0

Zıva rık  nahiyesi ahalisinden Mehmetoğlu 
Mustafa ve 4 arkadaşları imzalarila Yüksek 
Reislik makamına sunulan arzuhal Encümeni
mize gönderilm iştir.

Dilekleri:

Veresiye tuz verilmesi hakkındaki 1270 

sayılı kanundan ancak zengin tüccarlar istifade 

edebilip kendileri gibi nakliyeciler kanunun 

bu atıfetinden istifade edemediklarinden ya 

kanunun tadil ve yahut - kuraklık zail oldu

ğundan - ilga edilmesini istemekten ibarettir •

Mal V. ine yazılan tezkereye gelen karşı
lıkta:

Esasen 1270 sayılı kanun kuraklık sahası 

ahalisi için tatbik mevkiine konulmuş olmayıp 

bankalardan birinin teminatı naktiye mektu

buna mukabil memlehalarda veresiye tuz sa

tılması için konuhrıuş olmakla işbu kanuna 

tevfikan veresiye tuz isteyenlere veresiye tuz 

verilmemesine kanunî imkân olmadığı gibi 

bugün tatbik edilmekte bulunan bu kanunun
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encüm en kararı vo ne sebepten verild iğ i

^Ö4| Trabzonda meydanı 
Şarkide Y ıld ız  Lo 
kantası sahibi molla 
oğlu Osman E f.

Haksız olarak Tic a 
rethanesinin kapatıl
dığından şikayet

değiştirilmesine de lüzum görülmediği b ild i
r ilm iş tir.

İcabı söyleşildikte:
Mesele arzuhal sahiplerinin zan ve tahmin 

ettikleri gibi olmadığı cihetle istekleri yerine 
getirilemiycceğinin kendilerine anlatılmasına 
karar verild i.

Karar A' K . tarih i

1Ö4 2 - 1 - 1930

Hacı mollaoğlu Osman imzasile Yüksek 
Reislik  Makamına sunulan ihtarname En. imize 
gönderilm iştir.

D ileği :
TicarcIhanesinin kamına mugayir olarak 

kapatıldığım ve garsonluk eden Necla H . ın  
tevkif edild iğini ve müsebbipler hakkında 
lâzımgelen ımKunelcnin yapılmasını istemekten 
ibarettir.

Da. V . ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:
Bu baptaki tahkikat evrakının D. Ş. sına 

gönderildiği:

Ve. D. Ş. sına yazılan tezkereye gelen 
karşılıkta :

Lokantacı mollao^:|lu Osman ile Necla 
H . a yapılan nuıamelçden dolayı Trabzon Polis  
Müdürü Galip B. hakkında yapılan tahkikat 
evrakı üzerine M ül. Da. since men'i muhake
mesine karar verilm iş ve Heyeti Umumiyece:

Kanunsuz tevkif ve bilvasıta lOO t ı̂lep 
etmekle maznun Trabzon Po lis Müdürü  
Galip Beye atfedilen cürüm garson Necla H  .m 
hürriye tin i selbetmekten ibaret olmasına ve 
evrakı tahkikiye bu ciheti müeyyit bulunma
sına göre mumaileyh hakkında verilen men'i 
muhakeme kararının lüzumu muhakemeye tah
v ili b ir reis ve 3 âza tarahndan dermeyan 
edilınişsede kararın aynen tasdiki ekseriyetle 
kararlaştırılm ış olduğu b ild ir ilm iş tir .

İcabı söyleşildİKte:
D. Ş. sı heyeti umumiye kararına göre 

bu bapta b ir şey denilemiyeceğinin ihtarname 
sahibine anlatılmasına karar verild i.

Karar M' 
165

K. tarihi 

2- I -1930
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

İjıciiınen karan ve he sebepten verildiği

117i İzmir: Karantine cad

desi 519/1 numaralı 

evde mütekait Top

çu Mümtaz Kayma
kam Ahmet Rifat B.

Askerî malûllerden 

olduğu halde adiyen 

tekaüt edilmesi hak
kında

A. Rifat ’inzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği ;

Askerî malûllerden bulunduğu halde yan

lışlıkla adiyen tekaüde sevkoiunduğundan 

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

A i. M. V. ine yazılan te2kereye gelen 

karşılıkta :

Mütekait Kaymakam Rifat B. in malûliyeti 

anlaşılması üzerine tekaüt muamelesinin 4üncü 

dereceye tadili, sıhhat işleri dairesine bildiril

miş ve mumaileyhin ilk tekaüdünde maaş 

aldığı Samsun Defterdarlığı maaş kayit sureti

nin gönderilmesi lüzumu 2Q-XI-192Q tarih ve 

29/4772 sayılı tahriratla mezkûr defterdarlığa 

yazıldığı ve vürudunda muamelesi intaç edile

ceği bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte :

Dileği yerine getirildiğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

436 Niğde Vilâyetinin 

Bor Kazasının Cami 

atik mahallesinden

mütekaidini askeri- 

yeden Bekir Sıtkı 

Memuriyet istiyor

Karar

166

K. tarihi

2-1-1920

Askeri mütekaitlerden Bekir Sıtkı imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal en

cümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Maline münasip bir memuriyete tavassut 

olunmasından ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Haline münasip bir memuriyete tayin olu- 

nabilmek için Ankara Vilâyet ve Şehremanetine 

müracaatla ehliyetine göre bir memuriyette 

istihdamını istemesi lâzımgeleceğinin a rzu h a l 

sahibine anlatılmasına karar verildir.

Karar .1" K. tarihi

167 2-1-1930

1 5 1 i Siverekte kuç eyuk , Hakkının ihkakı 

! Kolooğlu Salih Ef. I

Kolooğlu Salih imzasila Siverekten Yük

sek Reislik makamına çekilen telgram En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Urfa Meb'usu Mahmut B. zade Memet 

Sami Ef. nin arazi tevzii kanununa göre hakkını 

ihkak ettirmediğini şikâyet etmekten ibarettir.
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve no sol^opten verildiği

252 Q. Ayıntap eibakan [ Tekaüdünün derece 

caddesinde sakin Jan-' üzerinden verilme- 

darma Mülclzimliğin-' sine dair 

den Mütekait An- | 

takyalı İbrahim Ef. !

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta;

Müstedinin Odabaşı zadelerin çift ortağı 

olduğu ve bu sene aralarında çıkan ihtilâf 

dolayısile M. Emin B. in merkumu ortaklıktan 

çıkardığı ve kendisine ait olan evle çift hay

vanlarını j^eri aldığı cihetle Salih in vaki mü

racaatı üzerine Siverek kaymakamlığınca işe 

vaziyet edilerek ev ve hayv<ınların Salihe 

iade edildiği ve Emin Beye hak ve tasar

rufunu ispnt için mahkemeye müracaat 

etmesinin tebliğ k lıııdığı ve bu muamelenin 

arazi tevzii kanuniyle bir alâkası olmadığı 

ve Alinin döğülmcsi ve yaralanması hakkında 

tutulan tahkikat evrakının müddei umumiliğe 

tevdi edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Müştekinin şikâyetleri üzerine Hükümetçe 

yapılması lâzımgelen muamelenin yapıldığı 

cihetle gerek hukuk ve gerek ceza mahkeme

lerince verilecek hükümleri beklemesi lâzım 

geldiğinin kendisine anlatılmasına karar ve

rildi.

Karar A" K. tarihi

168 2-1-1930

Jandarma mülâzimliğinden mütekait İbrahim 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Maluliyetine binaen tekaüdünün derece 

üzerinden icrasını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

I - Mumaileyh vazife iîasile alâkadar olmı- 

yan hastalığından dolayı tensikatta 321 tarfhli 

askeri tekaüt kanununun 14 uncu maddesine 

tevfikan kidemi üzerinden tekaüde sevkedil- 

diği.

II - 55 sayıh kanundaki terfih zammı 

hizmetten mütevellit ve 3 2 1 tarihli kanunun 

15 inci ve 325 tarihli kanunun 24 ve 26 

ıncı maddelerindeki derecattan birile malûl 

olanlara verildiği cihetle müstedinin terfih 

kanunundan istifade edemiyeceği bildidiril- 

miştir.

İcabı söyleşildikte:

Gösterilen kanunlar üzerinde yapılan tetkı-
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Arzuhal hulâsası

1541 İznu’r hapishanesinde^ 

Urlalı İbrahim '

Tasiıihi

kında

karar lıai<-

187^ Konya müskirat a- 

milleri namına Ma

san Besim Ef.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kata nazaran vazifeden mütevellit olmayupta 

bünyevî bir hastalıkla malul olanların terfih 

kanurundan istifadelerine kanunî imkân bulun- 

madiği anlaşılmakla dileği yerine getirilemiye- 

ceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar

169

K. tarihi^ 

2-1-1930

İzmir hapishanesinde Urlalı İbrahim im zas ile  

Yüksek Reislik makamına sunulan arzılıai 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Mahkûmiyet kararında kanunî isabet olma

dığından tashihini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müstcdi istidasında dermeyan eylediği 

hususatı muhakeme sırasında da dermeyan 

etmiş ve bu müdafaatı mahkemece birer birer 

tetkik edilmek suretile reddedilerek mahkûmi' 

yetine karar verilmiş ve mezkûr karar da 

Temyiz Mahkemesince 25-IV-192Ö tarihinde 

tasdikan kafileşmiş ve binaen aleyh müstedinin 

cezasının tadil veya tenzilini icap ettirecek 

kanunî sebepler bulunmamış olduğu bildiril

miştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzulial sahibinin dileğini yerine getirmeğe 

kanunî imkân bulanmadığının kendisine anla

tılmasına karar verildi.

Karar M' K. tarihi

170 2 - I - 1930

Hazine zararının vi

kayesine dair

Konya müskirat amilleri namına Haşan 

imzasile Yüksek Reislik makamına çekilen 

telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Müskirat U. M. lüğünün Konya amilleri 

tarafından 45 kuruşa üzüm suması te ahh ü t 

olunmuşken; nakliye, sijorta, mevzuatın iade

si masrafları hariç olmak üzere 56 kuruştan 

ve İstanbuldan suma gönderildiğinden bağcı 

ve hazînenin zararına olan bu muameleye 

niyayet verilmesini istemekten ibarettir.
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dukları yer

Arzuhal hulâsası

I^eyirnıendcrede Mu

stafa oğlu Ali

JÜncünıcn karan ve ne sohopioa vorildigi

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen Kar

şılıkta:

İnhisar idaresi kendi işgal sahası içinde 

memleketin İktisadî inkişafına hizmet gayesini 

hedef ittihaz ederek bu hususta memlekete 

imkân oldukça menfeat temin eyleyeceği ve 

ancak memleket dahilinde küullü meşrubat 

imaline salih ibtidaî mevadın mebzuliyeti 

ve dağınık bir vaziyette bulunması hasebile 

tedriç kaidesine riayeten ve ehemmi mühimme 

tercih suretüe peyderpey her tarafta muktazi 

tesisat vucuda getirilmesi zarurî bulunduğu;

Bunun için evvelemirde en büyük istihsal 

sahası olan İzmir ve Trakya muhiti ile Gazi - 

Ayintap mahsulünün ziyadan kurtarılmasına 

ehemmiyet atfedildiği;

Konya ve civari ile Nevşehir ve havalisinde 

yetişen üzümlerin de sarfını temin için adi 

vasıtalarla iki senedenberi yapılan tecrübeler 

eyi netice vermiyerek bir takım sui istimalata 

ve şikayata meydan açarak idareyi pek müş - 

kül bir mevkide biraktığı;

Bununla beraber Hey. V. ce ittihaz buyu - 

rulan karar mucibince Konya Ereğlisinde in 

şası mutasavver ispirto fabrikasının ayni za - 

manda o civar üzümlerinden suma ■ istihsali 

suretile matlup gayeyi temin ve o havalinin 

İktisadî inkişafına yardım edeceği ve bunun da 

tahakkuk sahasına intikali karip bulunduğu 

bildirilmiştir.

İcabi söyleşdikte:

İnhisar idaresince iktisadiyatımızın inkişa

fına ait olan mutaleaları nefselemre muvafık 

görülrneğle keyfiyetin telgraf sahiplerine an - 

latılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

171 2-1- 1920

Hakim ve müddei

umumiden şikâyet

Karamurselden Mustafa oğlu Ali imzasile 

Değirmendereden Yüksek Reislik makamına 
çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Hakim Hilmi B. le müddei umuminin 

mezuniyetsiz olarak vazifeleri başından ayrıl

dıklarını şikâyetten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı
lıkta:
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du klnrı ver
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135| Farkı Karaçivi Memet^ Tapularını istiyor. 

Ağanın vereselerinin, 

vekili m u s a d d a k  

Memet

lu ıcün ıo ıı  k a rar i vo ne sol)!‘p len  verild iğ i

Karamürsel hakimi hakkmda verile» emir 

mucibince tahkikat yapılarak harcirah muaıne- 

lalından dolayi muhakeme altına alınması 

tensip edilmiş ve İstanbula jnezuniyetsiz git' 

meşinden dolayi da memurin kanununun ah

kâmı mahsusasına tevfikan inzibatî ceza tayin 

edilmek üzere evrakının inzibat komisyonun^ 

liavale edilmiş oiduğu ve M. U. nin vazifesini 

ifada kayüs'ziik i^östermesindeıı dolayi da 

ihtarat icra kılınmış olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Hükümetin kanunî vazifesini ifa eylediğinin 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar A* 

172

K. tarihi 

2 -1-193Ö

Karçivi Memet Ağa vereseleri m usad d ak  

vekili Memet imzasile Karstan Yüksek Reislil< 

makamına çekilen 2 telgraf Encümenimize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Müekkiilerinin 26  kıt'a arazideki tasarruf 

hakları vilâyet idare hey'etince tasdik ve mal 

kaleminden ruhsatname tastir olunup tapu 

Encümenince de 18  - V I I I -  9 2 8  ta r ih in d e  

karar verilmiş ve tapu harcı yatırılmış iken 

vilâyet makamından muamele tehir edild iği 

cihetle haklarının korunmasını istem ekten  

ibarettir.

Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Bu verese namına tapu senedi 

arazi Rus hükümeti zamanında 

etmiş köyler ahalisi ile hâzinenin 

ve işgalinde bulunduğu ve bu 

verese namına tapu verilmesi 340

verilen 

teessüs 

tasarruf 

suretle 

tarih ve

474 sayılı kanunun 1 inci maddesi hükmüne 

mugayir bulunduğu cihetle derhal tapunun 

iptali için mahkemeye müracaat edilmesi ma

halline yazılmakla beraber kısmen hâzineye 

ait olan mahalleri, eşhası saire namına tapuya 

raptetmek suretile vazifelerini sui istimal eden 

memurlar hakkında memurin k a n u n u n a ‘tevfikan 

takibat icrası lüzumu da ilâve edildiği bild i' 

rilmiştir.
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İcabı söyleşildikte:

Filhakika 474 sayılı kanunun ] inci mad

desinin son fıkrası:

« Yahni/. Kus Ilükûıneli tarafından bilınü- 

/ayede icarla verilip o suretle va/.’ıyct edilen

■ arazi bu hükümden müstesnadır.

I Deye yazılı olduğuna ,Ljörc bu baptaki mu- 

' auıeleniii kanuna muvafakati dcrkâr olmakla 

beraber madam ki hükümetçe mahkemeye mü

racaat edilmiştir kendilerini hakli gördükleri 

I halde vesikalarını mahkemeye ibraz edebile

ceklerinin tel.q;raf sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar .V K. tarihi 

173 2 - 1 - 1930

İzmir malûl .uazile- Tütün beyiyesinin İzmir malul ]>;azileri namına İsmail vc 

ri namına İsmail kendilerine verilmesi arkadaşları tarafından verilen arzuhal Kn. 

V(' ar. imize ,L;onderilmiştir.

Dilekleri :

Tütün beyiyesinin Ziraat liankasına yatırıl- 

mıyarak eskisi gibi aydan aya kendilerine 

verilmesini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye g:eleıı karşılıkta: 

Beyiye tezkeresi verilecek herkesten kesile

cek olan malûlin hissesinin malulini guzat ve 

evladı şühedaya tahsis ve tevziine dair olan 

1485 sayılı kanımda bu suretle kat ve tevkif 

olunacak mebaliğin inhisar idarelerince lıer ay 

sonunda Ziraat Bankasına tevdi ve bankaca 

malulin hesabına kayit olunarak ertesi günden 

itibaren faize tabi tutulacağı ve bir sene zar

fında faizle beraber birikecek paraların ertesi 

senenin i inci ayından itibaren Mun. Bor. 

Müdürlüğü vasatatıla tevzi ve taksim edileceği 

muharrer bulunduğundan müstedilerin bu 

baptaki isteklerinin is'afına kanunî imkân 

bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyle.jildikte

Malili gazilerin nıenfaatlârı icabı olarak 

kabul olunan 14S5 sayılı kanunun ahkâmını 

tağyire bir sebep görülmediğinin arzuhal sahip

lerine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V' K. tarihi 

, 174 2-1-103Ü
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adı sanı ve otur- I  Ar/.ulıal iınlâsası 

diikları yer !

Bilecik Aşaköy Muh- Vaİ7. tayini hakkında

tan Meiunet Ef ve

arkadaşları

} ju  iini(Mi k ;ıran  V(“ ıı̂  ̂ \<M‘îMii^ı

-r—
Aşaköy Mıılıtarı Menıet ve arkadaşları imza- 

lanla Yüksek Reislik nıakaınına sunulan arzulial 

encünıeninıize j^önderilıniştir.

Dilekleri ;

Bilecik istasyonundaki camiye bir vaiz tîi' 

yinini istemekten ibarettir.

Di İş. ! s. liğine ya/ılan tezkereye ^clcii 

cevapta :

1020 maliye senesi bütçe kanunumııı ]0 

uncu maddesi mucil)ince bu iste.szin yapılnu'i' 

sına imkân ,u:örnlmedi.i’ i biidirilmi.ştir.

İcabı sr)yleşildiklc :

rillıakika, mezkur kanım madıle:?inc göre 

arzuhal sahiplerinin dilekleri yerine getirile- 

miyeceğinin kendilerine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar .V K. tarihi 

175 2 - I - 1930

:î 48 Bursada- Ulu cami 

hademelrrinden Ali 

Vasfi ve • ar.

Maaşianmn aylık 

ücrete tahvilini isti

yorlar.

1 ] 37 Kocaeli Vilayeti mer

kez Kazasına tabi j 

Arizlı Divanı Heyeti 
İh t i var ivesi

Fazla takdir edilen 

kıvnıet hakkında

("ami hademelerinden Ali Vasii vc arka- 

ıla.ş'Iarı imzalanla Y üksek  Reislik m akam ın a  

sunulan arzuhal P'n. imizc a'jndeî'il'niştir.

Dilekleri:

Kendilerinin de, maaşların teadülü kanunun- 

dan istifade ettirilerek maaşlarının aylık ücrete 

taluüini istemekten ibarettir.

Di. İş. F<. liğine yazılan tezkereye j^clen 

karşılıkta:

Barem kanunu mucibince vaiz ve dersianv 

lann vaziyeti tespit olunurken cami hadem es i

nin de nazarı dikkata alınacağı bildirilmiştir*

İcabı söyleşildikte:

Yapılacak muameleyi beklemelerinin a rzuha i 

sahiplerine anlatılmasına karar vt\rildi.

Karar A’ 

170

K. tarihi, 

2-1- 1929

Kocaelinin Arızlı Divanı İhtiyar Heyeti 

imzalanla Yüksek Reislik makamına s u n u la n  
arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleıi:

Tarlalarına fahiş kıymet takdir o lu n d u ğ u n 

dan lâyik hadde indirilmesini istem ekten 

ibarettir.

Mal. Y.ine yazılan tezkereye itelen K a rş ı l ık ta :
A\ezkür divanın arazi tahriri 1927 senesin
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Ar:'uhn! vorcnieriıı 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arî-uhal hulasası I l'^nciUMf'iı knı-tin ııo sf'bcpliMi voriM i^’i

' de usulüııc tevfikan yapılmış vc takdir edilen 

kıymetler eshabıııa tebli.î  ̂ olunarak vukubulan 

î itirazları üzerine derecattan .geçirilerek katiyet 

kesbettirildi.^i bildirilmiştir.

■ jzaliat alınmak üzere Mal. V.i namına davet 

; olunan memur, kanunun icabatmı \e bu bapta 

yapılan muamelenin kanuna tetabukunu şerh 

‘ ve izah ederek istenilen malûmatı vermiştir.

' İcabı söyleşi İdik te:

; Arazi tahririnde kiymetler üzerine vukubulan 

' itirazlar mahallî en büyük mal memurunun 

‘ reisliği altında 2 si belediyeden diğer 2 si 

i ticaret odasından müntaliap âzadaıı müteşekkil 

; istinaf komisiyonlarında tetkik olunduğuna

1 \’e bunların arazinin bulunduğu mahalde tah- 

; kikat icrasına da salâhiyetleri bulunduğuna 

i ıjöre arzulınl sahiplerinin evvelâ bu komisyon 

' ve sonra temyiz komisyonunca yapılan tetkikat 

vc tahkikat üzerine katiyet kesbeden işbu 

kıymetlere karşı yajitıklan itiraz üzerine kanu

nen bir muamele yapılması imkânı bıılunnıa- 

dığnnn kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi 

; 177 2-1-1030

181 İstanbul Şehremane- 

tinde Melek Hatun 

mahallesinde 20 .V 

hanede sabık polis 

memurlanııdan 1736 

numaralı Malit

Hizmetine nihayet 

verilmesinden şikâ 

yet

Sabık polis memurlarından Halit imzasila 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Mezuniyetini - mazeretine binaen 20 gün 

geçirdiğinden dolayı hizmetine nihayet veril

diği cihetle lıakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye j^elen karşı

lıkta:

İstanbul sabık polis memurlarifidan müste- 

diıiin tahakkuk eden sui haline mebni 24-iX- 

33() tarihinde kaydı terkin edilmiş ve Ştırayi 

Devlet Mülkiye Dairesinden istihsal eylediî-i 

cevazı islihdam karan üzerine tekrar polise 

.ılınmış ve ahiren verilen mezuniyeti bittiğinde 

\azifesi başına çelmediği .i îbi mazeretine dair 

de resmî müracaatta bulunmadığından müs

tafi sayılmış ve mesbuk ahvaline binaen 

vücudündan istifade olunamıyacağından polise 

tekrar kabul edilmemiştir; denilmektedir
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. 1.

! İzahat vermek üzere Da. V. namına davet 

i ohınr.n l'm. U. 3 üncü Ş. A\. ü Hüsnü beyin

■ verdiği ınalıımata göre mumaileyh : 

j Polis nizamnamesinin 83 üncü maddesine 

, ’ Röre ;

I Müddeti mezuniyetini bila mazeret teca

vüz ettirerek nıenuu'iyetine avdet etmedi.§i Rİbi 

tecavüz eden müddetin azar ve esbabı meşru- 

aya müstenit oldu.^unu müsbit -şayanı ihticaç- 

bir rapor da gösteremediğinden inkızayi 

müddetten itibaren müstafi addolunduğu ;

II V̂e esasen vaktile sui halinden dolayi 

hizmetten çıkarılan mumaileyh hakkında sakıt 

Hükümet şurası tarafından verilen karar tarihi

20 - V - 338 olduğuna nazaran keenlemyekün 

hükmünde olduğu gibi vücudünden istifade 

edilcmiyeceğine de kanaat hasıl olduğu bildi

rilmiştir.

İcabı söyleşi İdi kte :

\'tıkandaki kanunî malûmata ve arzuhal 
sahibinin sicil dosyasının tetkikından hasıl 

olan neticeye göre hakkında yapılan muame

lenin kanuna muvafakati anlaşılmakla dileği 

yerine getirilemiycceğinin kendisine anlatıl

masına karar verildi.

Karar .V K. tarihi 

2-1-1929

1459' &  

, ar 

H.

zurunı sabık Ma- 

if Müdürü O m al

Müdafaası alınma

dığından şikâyet

178

nrzurum Mf. Mü. Cemal imzasila Erzıı- 

rumdan V'üksek Reislik Makamına çekilen 
telgraf Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği ;

Mf. inzibat komisyonunca tekaüde sevk 
karan verilirken müdafaası alınmadığından 

hukukunun korunmasını istemekten ibarettir.

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Mumaileyhin müteaddit teftişler neticesinde 
tahakkuk eden aczine binaen inzibat ko

misyonunca memurin kanununun m uvakkat 

1 inci maddesine tevfikan tekaüde sevkolun- 

(inğn V(“ katiyet kusbeden tekaüt muamelesinin 

refine imkân olmayup esasen buna lüzum 

olmadığı bildirilmiştir.

Bu bapta izahat alınmak üzere Mf. V. i 

namına davet olunan Z. İş. M. ü Sami B.
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' ınuınaileyhin dosyasında mevcut vesaiki oku

yarak lâzııngelen ınalfınıalı verdi.

; İcabı söyleşi İdi kte :

Gerek V.in verdiği karşılık ve gerek aiinan

I nıalûınat arzuhal sahibi hakkında yapılan 

ınuanıelenin kanuna tatabukunu gösterdiği

I gibi V.in yapacağı tekaüde sevk nuıanıelesinde 

nıüdafaananıe almak lâzım gelmiyeceğinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

; Karar .V K. tarihi

189 2-1-1930

-  1:  ̂ -

359 Yalvaç görgü orta 

mahallesinde 2 .V’ 

hanede ınüsteciren 

' mükim Yalvaç orman 

{ mesaha memurluğun-, 

’ dan mütekait Mcmel' 

' F.f.

Adiyen tekaüt edil

diğinden şikâyet
Orman mesaha memurluğundan mütekait 

Memet imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal Fîn. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Maluliyeti hasebile tekaüdünü istediği halde 

adiyen tekaüt edildiği cihetle hakkının korun

ması m istemekten ibarettir.

İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

I - Tekaütlüğünün maluliyet suretile tashi

hini isteyen Yalvaç mesaha memuru sabıkı 

Memet Süleyman Fi. inin mahallinden gelen 

muayene raporu Mal. V. Sıhhiye Heyetine 

gönderilerek kulak mutahassısı raporunun da 

getirilmesine lüzum gösterilmiş ve yeniden gelen 

rapor mezkûr heyete gönderilerek malûleıı teka- 

üdine imkân olmadığının bildirilm iş olduğu;

II - Esasen kendisi tekaüdünü istediği 

cihetle sonradan yaptığı müracaat ve ısrarı 

ve aldığı raporlar üzerine sıhhiye heyetine 

tetkik ettirilerek iddiasının varit olmadığı an

laşılmıştır; denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

Maluliyet iddiası sıhhiye heyetinin kararile 

teeyyüt edeceğine binaen işbu heyetin kara

rına karşı bir muamele yapılmasına kanunen 

imkân bulunmadığının arzuhal sahibine anla

tılmasına karar verildi.

Karar A“ 

180

K. tarihi 

2-1-1930
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Ar/ıılı:ıl \-ci('iıIcriıı 

adı, saîiı ve otm- 

dııklan yer 

Trabzonda F c r a lı 

Eczanesi ittisalindeki 

yazıhanede s a b ı k  

niiıİkiye kaymakam- 

lanndan M. Ziya B. 

nezdinde Salih Zeki 

Bey

Ar/uhal hulâsası j l’̂ ııciinıcn k a ran  v<.* ne snboptcn v<‘rÜ<lİKİ

Kesilen maaşının tek 

rar verilmesi hak

kında

I Salih Zeki imzasile Yüksek Reislik nıaka- 

j mına sniıiılan arzuhal r-ııcnmenimize oöjıderil- 

: iniştir.

Dileği :

i Müstehakkıni ilmiye tertibinden olan maaşı 

’ kesildiğinden yeniden verilmesini istemekten 

ibarettir.

I Di. İş. Ri. ine yazılan tezkereye gelen 

I karşılıkta :

: Müstedi mukaddema D. Ş. sına müracaatla 

i  İdarî dava ikame eylemiş ve v Mumaileyhe 

! emsali sibi müstahikkini ilmiye tertibinden 

i  muavenet için verilmekte olan maaşın uhde- 

I sinde cami müezzinliği bulunması cihetle kat 

I ve ınezkfır müezzinlik ve kayyımlıktan çıkması 

I üzerine uhdesindeki işbu vazife de refedihniş 

’ vc istidasında behseylcdiği veçhile vekil 

I ohnayıp müezzin bulunmuş olduğu ve bu 

, vazifeden istifade etmeyii'» tariki hizmet 

' olmak dolayisile uhdesinden refedildiği 

' vc muvazeiıei nımımiye kanununun 13 

' üncü maddesi mucibince badema tahsis 

1 muamelesi yapılımyacağından mukaddema kat 

i olunan maaşının iadeten tahsisine kanunî imkân 

I görülemediğinden yapılan muamele kanuna 

, muvafık bulunduğu cihetle iddiasının reddine 

' karar verildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte;

I En. imizcede bütçe kanunlarında yapılan 

tetkikatta arzuhal sahibinin dileği yerine geti- 

rileıniyeceği anlaşıimağla keyfiyetin kendisine 

' anlatılmasına karar verildi

1382İ Eskişeiıirde Temiz 

' malıkemesi BaşMüd- 

dei umumi muavin- 

i  lerinden Atıf Bey

i nezdinde mukim Ma

nastırlı İzzet Şükrü 

' Ef.

i Tekaüt maa-îi istivor

Karar .V 

181

K. tarihi^ 

2-1-79 3O

Manastırlı İzzet Şükrü imzasile Yüksek 
Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

İzm irin  Yünanlılar tarafından işgalinde 
Manastıra giderek 1927 tarihinde Türkiyeye  
avdet eylediğinden kesilen takaüt maaşının 

verilmesini istemekten ibarettir.

A\. M. 

karcılıkta;

V. ine yazılan tezkereye gekn
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Arzuhal 

adı, sanı ve otur

dukları yer

verenlerin Arzuhal hulâsası

16 İstanbul zat maaş

ları .V 48719 Be- 

^ikta^ta mütekait alay 

hesap memuru Ah

met Sabri Ff.

Tekaüt maaşı fevkal

âde tahsisatını istiyor

Lnrrınıon ka ran  vo iki s (̂ 1x '|»I<'u vorıld igi

Mumaileyhin 330 senesinde Manastıra 

i^iderck i():>7 senesi Martında avdet etmesine 

nazaran 2n -VI I- 1339 tarihli kanunun 

beşinci maddesine ve Divanı Muhasebat daire

si heyetinin o-V-1928 tarihli kararına atfen 

mumaileyhe iadeten maaş tahsis edilmeyüp 

1520 sayılı kanun mucibince muamele ifası 

zımnında dosyasının zat işleri levazım şubesine 

verildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşi klikte:

lo2l) sayılı kanun mucibince hakkını al

mak üzere teşebbüste bulunmasmın arzuhal 

sahibine anlatılmasiiıa karar verildi.

Karar .V K. tarihi

182 2 -1 - 1929

A. Sabri imzasila Yüksek 

sunulan arzuhal En. imize

Mütekaidinden 

Reislik makamına 

gönderilmiştir.

Dileği:

i iarp Akademisi hademe kadrosunda ücretle 

istihdam olunduğundan dolayı tekaüt maaşı 

fevkalâde tahsisatım vermediklerinden mağdu

riyetten korunmasını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şı hkta:

Mumaileyhin ücretle müstahdem bulundu

ğuna nazaran şehri ücreti vekâlet bütçesine 

mevzu 843 üncü faslın 1 inci memurin ve 

müstahdemini daime maddesinden tesviye 

ettirilmekte olmasına ve devlet memurları 

maaşatının tevhit ve teadülüne dair olan 1452 

sayılı kanunun 14 üncü maddesinde mütekai

dinden olupta umumi bütçeden tahsisat veya 

ücret alanların bu vaziyetleri devam ettikçe tekaüt 

maaşları fevkalâde tahsisatı ilâve edilmeksizin 

verilir diye yazılı bulunmasına nazaran ücretle 

istihdam edilmekte bulunan mumaileyhin dahi 

tekaüdiyesinden yalnız aslî maaşı verilmesi 

lüzumu derkâr bulunduğu bildirilmişti.

İcabı söyleşildikte :

Filhakika 1452 sayılı kanunin 14 üncü 

maddesinin sonlantıda :

( Mütekaidinden olupla uııuımî bülçt-den 

tahsisat veya ücret alanların bu vaziyetleri
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Arzuhal verenlerin 
~  adı, sanı ve o tıır- 

Lİukları ver
Arzuhal hulâsası K ııc ü ııu 'n  k a ra r ı v(' no sohopltMi

___  ̂ _ _ -
j  devam ettitkçe tekaüt maaşları tahsisatı fev- 
i  kalâdeleri ilâve edilmeksizin ve rilir ).
' deye sarahaten mezkur olduğuna KÖre ar

zuhal sahibi dileğinin yerine ı^etirilemiycceği' 
İlin kendisine anlatılmasına karar ve rild i.

Karar .V’ K . tarihi 

......................... 2 " f - 10:^0

\2  Oazi Ayıntep İbni 
Şekur mahallesinden 
(iücciicli zade Mah
mut I f .

)efterdardan şikâyet

374 Bilecik İsmet Paşa 

mahallesinden Bile

cik sabıkı müftü şe

hit Hafız Nuri Ef.

I mahdumu Nedin ıFİ.

Mektebe kaydettiril- 
mesini is tiyo r

183

( jüceı^eh'/ade Mahımıt im/asila 
Reislik makamına sunulan arzuhal En. imiz^ 
ı^^önderilmiştir.

Hakkında defatla şikâyet e lliğ i vilâyt'^ 
defterdarı hakkında hiç b ir tahkikat yapıhıH' 
yarak 17 senedir ayni vilâyette ipkaedildiğit’* 
şikâyet etmekten ibarettir.

Mal.V.İJie yazılan tezkereye j^elen k a r ş ı l ı k t a :

M e v zu u b a h s  şikâyet hakkında Mal. Müf- 

ğiııce tahkikata tevessül edilmiş olup ancak 

mumaileyh tarafından b u  hususa ait başkaca 
verilen istidanamede kullanılan elfaznı Hükü

metin şahsiyeti maneviyesine müteveccih ve 
hakareti mntazammın olması dolayısile hakkın 
da kanunî takibata tevsssül edilmesi lü z u m u n u n  

Adliye Vekâletine yazıldığı b ild ir ilm iş tir .
İcabı söyleşildikte ;
Arzuhal sahibinin Meclise müracaat kaydı da 

bulunmamasına göre müracaatında hüsnüniyet 
görülmediğinin ve teftişat ncticesiııe intizar 
eylemesinin kendisine anlatılmasına karar verili** 

Karar .V* K . tarihi

184 2-1-1929

Hafız N u ri E f. oğlu Nedim imzasile V ü k -  

sek Reislik Makamına sunulan arzulial EııcU' 
menimize gönderilm iştir.

D ileği :
Yatı mekteplerinden birisine kayit v£ 1<‘'' 

bulünü istemekten ibarettir.
M f. V. ine yazılan tezkereye gelen karşi' 

hkta :
Yatı mekteplerinin kadroları dolmuş 

ğundan istidayı tervice imkân b u lu n m a d ı^ ' 

b ild irilm iş tir.
İcabı söyleşildikte ;
Oelecek sene vaktinde müracaat eylein^'
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası l‘]ncümcn kararı ve ne sebepten verildiği

316 Amasyada mevcut 

Şoförler namına Ke

mal Ef.

Kazanç vergisinin 

ahnmasından şikâyet

sinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.
Karar .V- K. tarihi

185 2 -I - 1930

Amasya şoförleri namına Kemal imzasile 

Yüksek Reislik Makamına çekilen telgraf En. 

imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Amasya Belediyesi kazançları miktarını eski 

kararlarını tadilen tenzil eylediği halde mal 

memurlarınca eski karar üzerine kazanç vergisi 

ahndığından mağduriyetlerine meydan veril

memesini istemekten ibarettir.

Maliye V. ine yazılan tezkereye gelen 
karşı hkta:

I - Şoförlerin birer günlük gayri safî ka

zançları Belediye İdaresi tarafından takdir 

edilerek defterdarlığa tevdi edildiği ve defter

darlıkça da bu kazancın lo  misli nisbetinde 

namlarına vergi tarh ve tahakkuk ettirildiği;

I! - Şoförler tarafından belediyenin takdir 

ettiği miktar fahiş görülerek belediyeye 

müracaatları üzerine belediyece ikinci bir karar 

ittihaz olunarak defterdarhğa bildirildiği;

III — Mükellefin; namlarına tarh olunan 

vergileri miktarına kanaat etmedikleri takdirde 

tetkiki itirazat komisyonuna itiraz edebilip 

şoförlerin kanuna muhalif olarak belediyeye 

müracaatla belediyenin de salâhiyeti haricinde 

ikinci bir karar ittihaz etmesi caiz olamıyaca- 

ğından belediyenin son kararı nazarı itibara 

alınmıyarak birinci takdir üzerinden kazanç 

vergileri alındığı bildirilmiştir.

îcabı söyleşildikte:

Kazanç vergisine esas olan bir günlük gayri 

safî kazancın takdiri belediyelere ait olup ancak 

bu takdir üzerinden tarh olunacak kazanç ver

gisine vukubulacak itirazatın salâhiyettar ma

kamı, tetkiki itiraz komisyonları olup belediye

lerin hilafı salâhiyet bu itirazları kabul ve 

yeniden karar ittihaz etmeleri kanunen caiz 

olamıyacağmdan kanuna muhalif olan dilekle

rinin yerine getirilemiyeceğinin telgraf sahip

lerine anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

18Ö 2 - 1 - 1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Kııcüınen kararı vo ııc sol)0[)torı verild iğ i

323i M. M. V. L.n. İş. D.

5- Şubede tahmil ve 

tahliyede mütekait 

Yüzbaşı A. Hamdi

Memuriyet istiyor

342 Trabzonda Haşim 

zade Kemal Ef. ve 

Ar.

Alacaklarının istifası' 

hakkında !

Mütekait yüzbaşı Ahmet Hamdi imzasila 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 
En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Tekaütlüğünün refile mnvazzaf hizmetlerde 

kullanılmasını istemekten ibarettir.

M illî müdafaa V. ine yazılan tezkereye 

gelen karşılıkta:

Levazım işleri riyaseti tahmil ve tahliye 

hizmetinde mütekaiden müstahdem Nk. Yüzbaşı 

YozgatlI Ahmet aga İstanbulun işgali sırasında 

M illî orduya pek çok fedakârlığı sebketmiş oldu

ğu dosyası tetkikatından ve bu hizmetinden 

dolayı da mütekaiden elyevm tavzif edilmekte 

olduğu anlaşılmış ve mumaileyhin 12-VIII-336 

tarihinde tahdidi sin kanununa tevfikan teka

üdü icra kılınmış olmasına binaen halen tekaüt 

muamelesinin keenlemyekün addedilmesine ka

nunî imkân görülmemiş olduğu bildirilmiştir. 

İcabı söyleşildikte :

1076 sayılı kanunun 16 inci maddesinde:

( Hernes suretle olursa olsun ordudan ayrı- 

lanlar muvazzaf sınıfa nakledilemezler )

Denildiğine ve müstedi de tekaüden ordudan 

ayrıldığına göre dileğini yerine getirmeğe 

kanunî imkân bulunmadığının kendisine anla

tılmasına karar verildi.

Karar M' K. tarihi

187 2-1-1930

Haşimzade Ahmet ve arkadaşları imzala- 

nla Trabzopdan Yüksek Reislik Makamına 

çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Erzak ve mahrukat teahhüdünden alacakları 
olan mebaliği 928 senesi 2 inci kânunundan 
beri alamadıklarından haklarının bir an ev̂ vel 

verilmesini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Tanzim kılınan ı ve 2 sayılı deyin ilmü

haberleri mucibince mumaileyhimin alacakları 
36745 lira 8 kuruştan ibaret bulunmakta ve 

senesi hesabında ve senei haliye düyun terti

binde karşılığı olmadığından muktazi tediye 

emrinin verilemediği ve bu ve emsali borçla-
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adı, sanı ve otur

dukları yer

-  19 -

Arzuhal hulâsası i J'jiıcümen karan ve ne sebeplen verildiği

325

227

Simavda Türk hah- 

ları amili Çömez 

zade Sadık ve şüre

kâsı

Uşak Ticaret Odası 

Reisi Sadık B. ve 

ar.

Muamele vergisinin 

alınınaması istirha

mına dair

nn  B. M. M. inden alınacak tahsisatla tediyesi 

kabil olacağı bildirilmiştir.

İzahat alınmak üzere M. M. V. i namına 

davet olunan memurun verdiği malumata göre 

şu günlerde alınacak tahsisattan telgraf sahip

lerinin ve diğer buna mümasil olanların borç

ları tesviye olunacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte:

B. M. M. inden alınacak tahsisata intizar 

zarurî bulunduğunun telgraf sahiplerine anla

tılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

188 2-1-1930

Halı tüccarlarından Kâmil ve 2 arkadaşı 

imzalarila Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal ve halıcılar birliği reisi Kâzım ve 

ticarct odası reisi Sadık imzalarila Uşaktan 

çekilen telgraf Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Fabrikalarında kendi halılarını dokumak 

için imal eyledikleri ilme, eriş ve argaçların 

müeccel muamele vergisine tabi tutulacağı 

kendilerine bildirildiğinden ve bu vergi zaten 

buhran geçirmekte olan hahcıhğımızın rakabet 

sahasından çekilmesine badi olacağından halı

cılığımızın küşayiş bulması için bu verginin 

alınmamasını istemekten ibarettir.

Mal. Y. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

I - El ile dokunulan halılar muamele ver

gisi kanununun 3 üncü maddesinin ( H ) fık

rası mucibince vergiden muaf bulunmasına 

binaen bunların mevaddı iptidaiyesini teşkil 

eden ilme eriş ve argaçların da vergiden istis

nası muvafık görülmüştür.

II - Ancak muamele vergisi kanununun 

1 inci maddesi sınaî ınüesseselerin imalatım 

sureti mutlakada vergi mevzuu meyanına almış 

olması dolayısile ilme eriş ve argaçların mua

fiyeti cihetine gidilebilmesi, ilme eriş ve 

argaçları imal eden sınaî müessesenin kendi 

el imalâthane ve tezkâhlarda kendi hesablarına 

dokunan halılar için sarf ve istimal etmelerile 

mümkün olabileceğinden dahilde sınaî mües- 

seselerde imal olunupta harice satılmaksızın
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümcn kararı vo no sebepten vorilcliğ*

285 Abana Sulh Hakim- 

214 liginden müstafi 

31 6 Hamdi

Mardinde Gazi A- 

yintap Müstantıkı 

esbakı Yakup Şakir 

Manisadan Hukuk 

yuvasında Samsun 

mahkemesi âzalığın- 

dan talebile müte

kait Ünyeli Haşan 

Fehmi B.

kendlerine ait el imalathane ve tezgâhlarında 
kendi hesaplarına dokunan halıların ilme, eriş 
ve argaçlarından muamele vergisi aranılmama- 
sın ın  İzm ir ve Kütahya defterdarlıklarına tebliğ 
edilm iştir, denilmektedir, 

icabı söyleşildikte:
Arzuhal ve telgraf sahiplerinin bu baptaki 

dilekleri:
(İlm e, eriş ve argaç imal eden sınaî mües- 

seselerinde imal olunupta harice satılmaksızın 
kendi el imalathane ve tezgahlarında kendi 
hesaplarına dokunan halıların ilme, eriş ve 
argaçlarından muamele vergisi aranılmaması) 

suretile yerine g e tirild iğ in in  kendilerine 
anlatılmasına karar verild i.

Karar M> K . tarih i

189 2-1- 192Q

Hakim lik istiyo rla r Abana Nahiyesi sulh hakimliğinden müs
tafi Hamdi, Samsun mahkemesi reisliğinden 
mütekait Haşan Fehmi ve Gazi Ayiiıtap müs
tantikliğinden müstafi Yakup Şakir imzalarila 
Yüksek Reislik makamına sunulan (3) arzuhal E . 
im ize gönderilm iştir.

D ilekle ri :
Mazeretlerine binaen istifa eyledikleri ve her 

ne kadar mütekait isede ikramiyeye nail ola
cak hizmet müddetlerini doldurmak için yeniden 
memuriyete ahnmalarını istedikleri h a lde  Ad. V . 

ince kendilerine memuriyet verilmediğinden 
haklarının korunmasını istemekten ibarettir.

A d .  V '̂ekâletine yazılan tezkereye gelen 
karşılıkta:

Türk iye  Cümhuriyeti hakimi olabilmek 
için hakimler kanununun 2 inci m a d d e s in in

6 ıncı bendi mucibince Hukuk Fakültesi veya 
mektebinden mezun olmak icap eylemektedir. 
Ancak hakimler kanununun neşrinde mektep 
mezunu olmıyanların daha evvel tayin edildik
leri hakimlikte bulunmaları hasebile kanunen 
tanınan müktesep hak itibarile  memuriyetlerinin 
devamı caiz görülm üştür. Müstediler bu yoldaki 
haklarını memuriyetlerinden istifa eylemek 
suretile zayi eylemiş olduklarından mezkûr 
kanunun 2 inci maddesinin 6 ıncı bendi muci
bince tekrar hakimlik sın ıfına gaçebilmelerine 
imkân görülememiştir.
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur- 

duklnrı yer
Arzuhal hulasası Encüm en k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

İcabı söyleşildikte:

Cûnıhuriyet Mükâmetince tanzim ve B. M . 
M. ince kabul olunan hakimler kanunu Tü rk  
hakimlerini ilmen ve mesleken hakimlik unva
nının icap ettiği yüksek dereceye yetiştirmek 
gayesini kogaladığına göre kanunun kabulü 
sırasında ancak geçmiş hizmetleri göz önüne 
alınarak kanunun hakimlerde gözettiği vasıf ve 
şartların hepsini aramamış ve bu bapta müsa
maha eylemiş olmasıla her ne sebeple olursa 
olsun meslekten ayrılanlar hakkında bu müsa
mahayı devam ve temadi ettirmek kanunun 
gözettiği gaye ile te lif edilemiyeceği 
Encümenimizce de takdir ve tasvip edildiği 
cihetle hakimler kanunu hükümlerine göre 
istihdam olunabileceklerinin arzuhal sahiplerine 
anlatılmasına karar ve rild i.

Karar K . ta rih i

190 2- 1- 1030
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve o tu r

dukları yer
Arzuhal hulâsası I'jıciimon kararı vc no sol)(î|)l(3n vorildigi■§ .o  

•3:,,

25 I Erzurum  ınulı^a nıüba Mazuliyet nıaaşlarınınî MuIga mübadele ve imar ve iskân nııntaka 
dele imar ve iskân itası talebine dair i kitabetinden muhassas ve demir yolu idaresine 

nııntakası kâtibi sabıkı' intisabindan dolayı Kat edilen mazuliyet
N\emet Fehmi E f. i maaşının iadeten tahsisi ve matalibi saireye dair

! Mcmet Fehmi imzasila yüksek re islik  makamı-
; ! ııa sunulan arzuhal encümenimize havale bu -
I I ' yurulmağla keyfiyet Mal. V. ine y a z ilm iş ti.
' üelen eevepta: mumailehe Erzurum  mulğa

mübadele, imar ve iskân kitabetinden dolayı 
muhassas (500) kuruş mazuliyet maaşı, F rzu  - 
rum - Sankamış demir yolu dairesi kitabetine 

i  tayini üzerine 1-5-134] tarihinde kat edildiği
I mezkûr tarihten 30-1M 928  tarihine kadar
I aidatı tekaüdiyeye tabi ( 1200 ) kruş maaşla
i i mezkûr kitabette bulunarak maaşı 1-6-1Q26
‘ tarihinde (50) Hra şehri ücrcte tahvil edildiği
I halde devam etmemesinden naşi ] - 7 - 1926
I I tarihinde kaydi terkin edildi.y^i, memu -

rin  kanununun neşri tarihinden sonra 
; memuriyette bulunduğu cihetle talep eylediği

' mazuliyet maaşının tahsisine imk;'m olmadığı
" ib i son maaşının ücret olması hasebile de açık 

maaşı tahsisine memurin kanununun ( 85 ) inci 
maddesi mani olduğu ve ahiren verdiği 
2/4/028 tarih li arzuhali I). D. ye ve L . lâri 
Um . M. Iü.i[üne yazılmış isede mukaddema 
devamsızlığından dolayi kaydı terkin edilmesine 
binaen tekrar idare hizmetine alınması i abil 

I olmadığımn b ild irild iğ i ve keyfiyetin kcn lisine 
Erzurum  vilâyeti vesatetile tebliğ edildiği 
b ild irilm iş tir.

i I  İcabı müzakere olundukta: mumaileyh
, hakkında tatbik olunan muamelenin kanun 
j ahkâmına mütabık ve nefselenıre muvafık 

olduğu anlaşılmakla kendisine tefhimi keyfiyete 
; karar verild i.
, K . .V’ . K . tarihi

i 1 5 4 ” '~5-12-r92'8”
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! Aydında otelci dar- '
m azade Şeref ve
zahireci ve uncu '

Kemal E f. İcr rüfekası

Aydında emlak 1 zan
kası şubesi ag iması
na dair

8()5 İstanbul; Şehzade- 
başı, vefa kurbünde 
taştekneler sokağin- 
da .V' 28 hanede 
mukim Mustafa Rüş
tü B.

U litesi İldeki müte- 
vellilii> in ret'indeıı 
şikâyet

Aydında da Emlâk bankası şubesi açılması 
istirhamına dair Aydından müteaddit imzalarla 
yüksek re islik makamına sunulan arzuhal 
encümenimize havale buyurulmagla keyfiyet 
İk. V, ine yazılm ıştı .

Oelen cevapta : İzm ir şubesi ikrazat mua
melesinin Maı,nıisada yapıldığı '^ ib i Ayduıa 
da teşmili iuısusunun meclisi idarece tekarrür 
ettirilerek haziranın 2ö sindan itibaren mua- 
melâta mübaşeret edilmesinin musanımem 
bulunduğu b ild ir i lm iş t i r .

İcabı müzakere olundukta: vadolunan küşat 
ta rih in in mururuna binaen şimdiye kadar mat
lup şubenin açılmış olacağı derkâr bulunmağla 
arzuhal sahiplerine tefhimine karar verild i

K . .V' K . tarihi

5 - 12-1928

Kasımpaşada kâin camii kebire mulıamme- 
diye han vakfının mütevelli kaymakamların 
dan bulunduğu halde t^ayrı kanunî olarak 

I  uhdesinden ref’edildiğinden şikâyeti havi müte
kaidini askriycden Mustafa Rüştü imzasile 
yüksek re islik makamına sunulan arzuhal 
encümenimize havale buyrulmağla keyfiyet 
Fiv. U . M. lüğüne yazılm ıştı.

Oelen ccvapta: Evkafı mülhakadan Kasım- 
paşada kâin camii kebire muhammediye han 
tayin eden elhaç Menıet kaptan bin Haşan 

I vakfının tevliyeti, meşrutünlehlerin tevcihi 
cihat nizamnamesine tevfikan imtihan vereme 
melerinden naşi İstanbul evkaf m üdüriyetinin  
şahsiyeti maneviyesi kaymakamhğila (24) zata 
tevcih edilerek müsted’i Mustafa Rüştü efendi
nin de bunlardanbiri bulunduğu, ve cihetin şekli 
tevcihi itibarile  mumaileyhin vakıfta tasarrufa 
salâhiyeti olmadığı halde hot behot vakfın icarei 

i vahideli bostanım bilâ müzayede icara rapt 
ederk bedeli icarın kısm ı k ü llis in i ahz ve kabz 
eylemesi , vakfiyesi mukayyet ve fazlası 
hakkındaki şu ru tu  malum olmaması hasebile 
bütçe kanununun maddei mahsusasına tevfikan 
mahalli sarfı olmayan fazla varidatın tenmiyc 
nukudumevkufeye tevdii muktazi iken hilafı 
kanun evlattan kendi istediklerine tevzi etme

si üzerine kendisine ber mucibi kanun muamele 
1 ifası lüzumu tebliğ ve tefhim olunduğu halde
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203
İstanbul: bey oğlu 
pangaltı: bilezikci 
sokağında IO 6/IO 8 
.V' hanede baş şeh
benderi sabık l lay- 
r i  B .

encümen
itiraz

kararına

178 İstanbul: bakır Köy : 
civarında Osmaniye | 

ınahllesinde cami so

kağında 35.V. hane- ' 
de suleymaniye mu

tasarrıflığından müte
kait Salih Vasfi ef. i

encümen
itiraz

isga etmemiş olmasına binaen encümeni 
idarccc mumaileyhin harekati vakıası uhtesin- 
dcki cihetin re fiiıi istilzam eden esbaptan 
görülerek hissci tevliyet 30-1-27 tarih li 
encümcıı kararile uhtesinden ref edilmiş ve 
zimmetindeki mıkudun tahsilide kararı mez - 
kCır icabından bulunmuş f)lınağla muktazı 
muamelenin iCasına tevessül \e keyfiyeti azlini 
mübellığ evkafı mülhaka idaresinden yazılan 
davetiyeyi tebellüğden istinkâf eylediği cihetle 
keyfiyet 23-1-27 tarihinde İstanbul evkaf 
müdürüyeti evrak mümeyyizliği tarafından 
şifahen kendisine tebliğ edilmiş olduğu 
b ild irilm iş tir.

İcabı müzakere olondııkta: İc. V. H . in in
18-11-3 41 ve 278 0  numaralı kararnamesile 
musaddak talimatnamenin ( i)  inci maddesine 
ve olbaptaki tezıhinameye muğayir harekette 
bulunan arzuhal sahibi hakkında tatpik  
olunan muamelenin isabeti derkâr bulunmağla 
kendisine tefhimine karar verildi

K . No K . ta rih i

156 5-12-1928

ü tre k  315-316  senelerine A it harcirah ve 
gerek sahibi imtiyazı bulunduğu (Lanuvel ga- 
zet ) in tertibinden dolayı talep eylediği taz
minat hakkında encümenimizin ita eylediği 

26/2/ 928  tarih ve 349 sayılı karara karşı itira zı 
havi baş şelıBender sabik Hayri imzasile yük
sek re islik makamına takdim olunan arzuhal 
encümenimize havale buyurulmağla keyfiyet 
tetkik ve müzakere olundu.

Vaki olan itirazat; karan sabıkı tadile 
sebep olacak kuvvet ve mahiyette görülmedi- 

i ği için yeniden karar ittihazina hacet görül
mediğinin arzuhal sahibine tefhimine karar 
verild i.

i  K . J " . K . ta rih i

157 12-12-1928

kararına Hncümenimizce hakkında verilen 4/3/928 
tarih ve 399  sayılı karara itirazı havi Süleyma- 
niye mutasarrıflığından mütekait Salih Vasfi 
imzasile yüksek re islik  makamina sunulan ar
zuhal encümenimize havale buyurulmağla 
keyfiyet tetkik olundu.
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227 İştnııhul Kunıkapu- 
! da şt'lıvar bey ma

lın i leşinde boslan 
sokağında 7 N. da 
süvari kaymaknnı 

, mütekaidi Malm ıııt 
' A dlî ef.

120

1464

I
Arzuhal hulasası ı Encümoıı kararı vo ne sol)o|)toıı vorihliî5:i

İcabı mü/akere olundukta: sabik kararımızı 
tadil edecek hiç b ir sebebi kanunî oörüleınedi- 
ğinin rırzuhal sahibine tel'himine kc'irar verildi •

K ..V  K . tarih i

158 12-12-1028

harcırahının itası Vandan Istanbula kadar olan h a rc ı ra h ın ın  

talebine dair ı behemehal tediyesi icaıt edeceğine dair
süvari kaymakamlığından mütekait A\ahmut 
A dlî imzasile Yüksek Reislik m akam ına sunulan 
arzuhal encünıaniniize havale buyruhnakla 
keyfiyet tahkik ve tetkik olundu.

' ] 1-3-928 tarih ve 423  sayılı kararnamede de 
izah olunduğu veçhile muma ileyhin İstanbul' 
da açık maaş, almakta iken tekaüde sevk 
olunarak tekaüt maaşını İstanbul emvalinden 
almağı arzu ettiği b ir emri muhakkak olması- 

I na binaen sabık kararımızın tağyirin i muçip 
[ b ir vaziyet görülmediğinin arzuhal sahibine 
. tefhimine karar ve rild i, 
j K . .V K . tarihi

! 159 12-12-1928

İzmir: şehitler mev- * Bir Arsaya ait huku- 

kiinde göl sokağında^ kunun sıyaneti rica- 

2ve4 numaralı bara- ; sına dair 

kada mukim Köprü

lü muhacirlerinden 

Ali Rıza çavuş zev

cesi Şefi ka f i.

i Ta lip  olduğu arsaya Rolis memurlarından 
' K ırşe h irli Cemal Efendi kendisini iğfal ederek 

müzayedeye iştirakine mani olduğundan ve bu 
: suretle arsaya sahip olamadığından şikâyeti havi 
Şefika imzasile Yüksek Reislik makamına takdim 
I olunan arzuhal müzakere ve tetkik olundu .

Alenen vukubulan müzayedeye her ferdi 
halk oibi b ir Po lis memurunun da iştiraki 

;pek tabiî oluc> arzuhal sahibi iğfal ve saire gibi 
I şahsi iddiasını mahkemeye müracaatla hal ve 

fasi eylemesi icap edeceğine| ve keyfiyetin 
1 kendisine tefhimine karar verild i .
! K . .V K . tarihi

60 12-12-1928

Erzurunıda kuruçay ' i iarcirahının 
müddei um um iliğ in-’ hakkında 
den mütekait: Mus- ' 
tafa S ıtk ı ef.

itası 1 Bayezitten Kuruçaya ve Kuruçaydan Erzurum^ı 
, kadar olan harcirahlannın tesviyesi istirham ını
• havi Erzincan merkezinden Yüksek Reislik  

makamına çekilen telğırafname encümenimize 
havale buyrulmağle keyfiyet Ad. v. inden suru- 
! Imuştu .
I Gelen cevapta : Erzurum  emvalinden tedi- 
I ye olunmak üzere 8 IV  928 tarihinden itibaren 
I 817 kuruş tekaüt maaşı tahsis edilerek senedi
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resmisi 22 / XI I  / 928 tarih ve 1999 sayılı 

tahriratla Erzurum deftardarh^ma g:önderilmiş 

olan mumaileyhin Q2ö senesinden müdevver 

075 lira harcırahı laşra malsaiıdıklarına 

gönderiliıp senesi zarfında sarf olunmayan 

bakiyci tahsisattan tediye olunacağı 20 /V /928  

tarih ve sayılı tezkere ile bildirilmiş isede 

şimdiye kadar miılhakat muddei umumiliklerile 

ceryan eden muhabere neticesinde bu mikdar 

para elde edilememiş olduğundan 929 senesi 

bütçesine vaz olunan tahsisattan meblağı 

mezburun teydiyesi tabiî bulunduğu ve teka

üde sevkı dolayısile Kuruçaydan ikametkâh 

ittihaz eylediği Erzuruma kadar maaaile itası 

icap eden 21 5 lira 15 kuruş için de mumaileyhin 

Kuruçaydan müfarakat ve Erzuruma muvasaleti

927 senei mâliyesi zarfında vukubulmasına 

binaen mezkûr sene tahsisatından tediye emri 

gönderilebilmek üzere 13 / X /  928 tarih ve 

211 sayılı tahriratla Erzurum müddei umu

miliğinden düyun ilmühaberi talep olunduğu 

ve vürudunda istihkakının tediye olunacağı 

bildirilmiştir .

İcabı müzakere olundukta: teehhrü usuli 

ve resmi bazı muamelât ilcasıla inbias eylediği 

anlaşılmağla ceryanı halin telgraf sahibine 

tefhimine karar verildi .

K. .V' K. tarihi

161 19-11-1928

142
130

kütahyada: ikamete 

memur Vanin Mura

diye kazasından Mu

stafa bey zade Yu

suf ve sasonlu Ab- 

dülaziz Efendiler.

memleketlerine iade

leri ricasina dair

l'ecili takibat kanunundan istifade ettirimesi , 

istirhatnına dair Sasonun göndino köyü ahalisin

den genco oğlu Apdülaziz ve vanlı Mustafa bey 

oğlu Yusuf imzalarıle Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize havale buyru- 

İmağia keyfiyet Da. V. ine yazilmişti.

(jelen cevapta: şarktan kütahyaya nakledil

miş olan arzuhal sahihlerinin memleketlerine 

sevk ve iadesine müsaade olunarak 24/X/928 

tarih ve 5439 sayılı tahriratla kütahya v ilâ 

yetine tebliğat ifa kılınmış olduğu bildirilmiştir 

İcabı tezekkür olundukta: arzuhal sahihlerinin 

talepleri isaf edilmiş olmağla kendilerine tefhi

mine karar verildi.

K. A" K. tarihi

162 19-12-1928
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1497' Yoz^atta 593 .V tel Tecil kanımımdan 

sahibi Raşit ve Be- istifade ettirilmesi 

kir Ohı^^ ef. ricasına dair.

Arzuhal hulâsası ! Kncünıeıı kararı vc no scJ)opten verild iğ i

412 Doğan beyli, mağa

ra nahiyesi karsoran 

köyü Heyeti ihtiya

ri yesi

Tecili takibat kanunundan istifade ettiril

meleri istirhamım havi Bekir O luğ ve Raşit 

imzalarile Yozgat merkezinden yüksek reislik 

makamına çekilen tel^n'afname encümenimize 

havale buyrulmakia keyfiyet Dn. V. ine 

yazılmıştı.

(jelen cevapla : tecili takibat kanunu şark

ta muayyen mahallere şamil bulundui’ undaiı 

telgraf sahiplerinin talepleri hakkında kanunen 

bir muamele ifası kabil olmayacağı bildiril

miştir.

İcabı müzakere olundukta ; tciğraf sahiple

rinin kanunun tahdit eylediği hudut haricinde

ki mahkûmlardan bulunmaları dolayisila hüknıü 

kanundan istifade edemeyeceklerinin kendileri

ne tefhimine karar verildi.

K. .V K. tarihi

03 10-12-1928

Kaza merkezinin 

tepdili hakkında

Kaza merkezinin kürleşen köyünden Doğan 

beyli köyüne nakli hakkında Saim beyli Kazası 

bütün köyleri muhtarları mühür ve imzalarile 

Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

encümenimize havale buyrulmakla keyfiyet 

Da. V. ine yazılmıştı.

Oelen cevapta: Kürleşen köyün Kaza 

vesati bir merkeziyet arz etmediği ve Kaza içi ’̂ 

ahalisinin bu teşkilâttan memnun olmadığı 

ve bununla beraber hava ve mevki itibarile 

de merkezi kaza olmak istidadında bulunma

dığı ve bu yüzden iki senedenberi ufak bir 

eseri ümran ve tarakkiye mazhar olmadığı 

cihetle Kaza merkezinin Haçine nakli h akk ında  

Adana vilâyeti meclisi umumisince ittihaz 

olunan karar muvafık görülerek tanzim o lu n an  

kararnamesi tasdiki âliye iktiran e y le d iğ in d e n  

Kaza merkezinin Haricine naki edildiği bildiril' 

iniştir .

icabı müzakere olundukta: Hükümetçe itti

haz olunan muamelenin nefselemre muvafa

kati anlaşılmakla arzuhal sahiplerine tefhimine 

karar verildi.

K. .1* K. tarihi

164 19-12-1928
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otıır- 

dııkları yer _  

Keskinin dağ obası 

Karyesi heyeti ilıli- 

yariyesi

i Arzuhal hulâsası I
I I
I..... ... ................ ..... .....

Tohum ve idarelerinin' 

! temini hakkında i

İÖ50 Samsun 20.M N.lu 

tel sahibi Kavala 

mübadillerinden şe- 

yhoğlu Ahmet mu

htar ve rufekası

İskân

kında

lâyihası lıak-

Kıuîiinıoıı kararı vc ne sobopion vorildigi

kuraklık hasebile bu sene mahsul almadıkların

dan kendilerine muavenet olunması istirhamını 

hvi keskinin ( n )  köyü muhtarları muhur ve 

imzalarila yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize havale buyrulmağla 

keyfiyet İk. V. ine yazılmıştı.

( jelen cevapta : Ankara vilâyeti ve mülhaka ti 

için ziraat bankasına tohumluk bedeli olarak 

uç defada (215 000) lira tahsis ve muhtacini 

zürraa tevzi edilmiş olu]^ bu arada müstcd’i 

köyler halkına da icap eden muavenetin 

yapıldığı bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta: arzuhi sahiplerinin 

talepleri is’af edilmiş olmağla Keyfiyetin kendi

lerine tefhimine karar verildi

K- .V' K. tarihi

165 19/12/1028

İc. V. I I. ne arzedilen iskân kanun lâyiha

sının temamiyle hukuklarını mütekâfil bulun

mayan iki maddesinin kabul olunmaması 

istirhamını havı Kavala muhacirlerinden Ah

met Muhtar ve rufekası imzasiyle Samsun 

merkezinden Yühsek reislik makamına çekilen 

telgrafname encümenimize havale buyurıılmağ- 

la keyfiyet Mal. V. ine yazılmıştı .

Gelen cevapta : teklif olunan lâyiha üzerine 

muhacirinin hvkuku Meclisi Âlice derpiş vc 

tezekkür edilerek (1331) sayılı kanunun kabul 

buyurulmuş olduduğu bildirilmiştir .

icabı müzakere olundukta; mezkûr kamın ha

kikaten mübadillerin hukukunu kâfil bir surette 

kabul buyurulduğu için telgraf sahihlerinin 

hukukuda o meyanda temin edilmiş bulundu

ğunun kendilerine tefhimine karar verildi.

K. K. tarihi

166 19-12-1928

354 Kütahya: mal mü- Hane taksitlerinin Mesken tedariki nıaksadiyle müzayedesine 

dürü Lütfi Ef. ve deyn ilmühaberlerile- iştirâkle bedeli ( 8 )  senede ödenmek üzere 

refikleri mahsubina dair uhdelerine tefviz olunan haneleri tekasitinin

I hariçten tedarik edecekleri deyn ilmühaber-

I leriyle ve mahsubu umumî kanunu mucibince

mahsubunun icrasına müsaade olunması istir - 

hamına dair Kütahya merkez mal müdürü vc 

rufekası imzalariyla yüksek reislik makamına

i takdim olunan arzuhal encümenimize havale
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Arzuiıal hulâsası l'.ncüıncıı kararı ve no sübeplcn verild iğ i

240 Kandcrc: 

Ayni B.

Avukat

buyrulmağla keyfiyet Mal. V. ine yazılmıştı.

Gelen cevapta; muınaileylıinıin kendilerine 

ait deyn ilmühaberinin borçlarına mahsubu 

mümkün isede başkalarına ait o lan la r ın ın  

kabulune muaddel mahsubu umumî kanununun 

3ncü ve talimatinin 1 3üncü maddeleri ahkâmı

nın müsait olmadığı bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta: tetkik ve mütelâ '̂i 

olunan mezkûr kanunun (3)ncü maddesi hariçten 

tedarik olunacak deyn ilmühabere haneleri taka- 

sitının mahsubuna manı olduğu cihetle keyfiye

tin arzuhal sahiplerine tefhimine karar verildi.

K. .V' K. tarihi

Kâtibi adilliğe biri

nin tayini istirhamı

na dair

156 Ünye: manastır müd-| Hidemati vataniye 

dei umumisi Şehit ' tertibinden maaş

Haşim B. refikası _ tahsisi 

Mukaddes H. i dair

istirhamına

167 10-12-1928

Altı aydan beri münhal olan Kandire 

kâtibi adilliğine birinin tayinile işle rin in  
table uğramasına meydan verilmemesi istirha
mına dair Avukat Ayni imzasiyle kandire mer

kezinden yüksek reislik makamına çekilen 

telgrafname encümenimize havale buyrulmağk'^ 

Keyfiyet Ad. V. ine yazilm ıştı
Gelen cevapta: Kandire kâtibi adil muavin

liği inhilâl eylemiş o lm as ın a  mebııi keyfiyet 

ilân edilerek taliplerin alelusul im t ih a n la r ın ın  

icrasıyle evrakı imtihaniyelerinin tetkik o lu n m a k  

üzere irsali lt)-X|-928 tarihinde koca eh 

müddei umumiliğine yazıldığı bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta: k e y f i y e t i n A d .  V- 

ince nazarı dikkata alınarak muktezasının ifası

na tevessül edildiği anlaşılmağla telgraf sahi

bine tefhimine karar verildi.

K. .V K. tar ih i

68 19-12-1928

Manastır vilâyeti muddei umumisi iken

22-5-327 tarihinde şehit edilen zevci Haşini 

beyin sebebi katli o vakıtki Manastır vilâyet* 

merkezinde ifayı vazifede gösterdiği cesareti 

medeniyeden inbias eylediği cihetle hidenı^ıtı 

vataniye tertibinden maaş itası istirhamını havı 

Mukaddes imzasiyle verilen arzuhal encümeni

mize havale buyurulmağla keyfiyet tetkik ve 

müzakere olundu.

Hidemati vataniye tertibinden maaş tahsisi 

yoluna gidile bilmesi hükümet kanlindan ge

çmek üzere bir takım usul ve muamelata
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2 Arzulia l vcM'enlerin 
g ğ  adı, sanı ve otur- 

dııklan yer

232

m

Arzuhal hulâsası l‘iii(*i’ımoıı kararı v<‘ ne s(‘l)(!pl(‘iı vcriMiı^^i

tabı bulunduğu cihetle arzuhal sahibinin de 
bu eşkale tebeiyete mecbur bulundu,L>unun 
kendisine tefhimine karar verildi.

K . .V- K . tarihi 

100 19-12-1028

"̂̂ 0 Eskişehir odun pa
zarında nıiicelht 
A li liaydar fef.

mahkumiyetinin affi 
ricasina dair

İstanbul aksaray 
1 yusuf paşa muıat 

paşa mahallesiıvde 
şakir paşa sokağında 

17.V' da merhum 
Muzaffer Bey zevcesi 
Hayriye Hanım

maaşinin iadeten 
tahsisi ricasına dair

Adana : merkez sa
bık Posta memur
larından Salahettin 
Yusuf Şad i F i.

Tasfiyeye tabi tu tu l
masından şikayet

Ciğara kâğıtı imalinden dolayı temyiz 
mahkemesince aleyhinde sadır olan hükümde 
adlî hata bulunduğundan tashihi istirhamına 
dair mücellit A li Haydar imzasile Yüksek Reis
lik makamına sunulan arzuhal encümenimize 
havale buyrulmağla keyfiyet tetkik ve müza
kere olundu.

Verilen hükümde adli hata olduğunu 
terecek b ir delil görülmedikinden istidasının  
tervicine imkân bulunmadı.mnin arzuhal sahi - 
bine tefhimine karar verild i .

K. No K . ta rih i

1 70 j()/l 2/1928

1 lidemati \ataniye tertiblerinden muhassas 
maaşinin iadeten tahsisi istirhamina dair Serda
rı ekrem (')mer jıaşa mahdumu müteveffa Mu
zaffer bey zevcesi Hayriye imzasile Yüksek 
Reislik makamina snnulan arzuhal encümenimize 
havale buyrulmağla keyfiyet Mal. v. ine 
yazılmıştı .

Gelen cevapta 5abık hükümet zamanında 
hidemati vataniyeden muhassas maaşları kat 
olunanlardan 481 sayılı kanunla maaşlarının 
iadeten tahsisi kabul edilenler meyaninda 
müteveffa Muzaffer bey ailesinin dahil olma - 
masına binaen ınüstediyenin istidasinı tervicc 
imkân görülemediği b ild ir ilm iş tir .

I İcabi müzakere olundukta: yapılan kanuni 
muamelenin tağyirine imkân görülemediğinin 
arzuhal sahibine tefhimine karar verildi .

K . »V' K . tarihi

171 10/12/1928

Adana sabık posta menuuiarından Sala - 
İlettin Yusuf Şadi imzasiyla Yüksek Reislik  

makamına sunulan arzuhal encümenimize havale 
buyrulmağle tetkik ve müzakere olundu.

Muma ileyh hakkında Encümenimizce ittihaz 
olunan 20-1 i ■•928 tarih ve 52 sayılı kararın 

, tağyirin i mucip b ir sebep ğörülememekle
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Arzuhal verenlerin 
^  ^ adı, sanı ve otur-

dııklan yer
Arzuhal hulâsası l'inc iiıno ıı k a ra n  v(i h(î S0İ)0|)i(‘n v c riM ıg ı

keyfiyetin tefhimine karar verildi.
K . .V K . ta rih i

172 19-I2-1Q 28

1512 Ankarada 
Adil ef.

ııııına r Vazifesinden bilA 
mucip azl cdildij'iııe  
dnir

133 Bolu: imanı ve Ha
tip  mektebi mual
lim liğinden müteka
it  H afız Mehmet 
¥.i.

Ankara şehremaneti mimari iken bigayn 
hakkın azl edildiğinden memuriyetine iadesi 
istirham ını havi mimar A d il imzasiyle Yüksek 
Reislik makamına sunulan arzuhal encümenimiz^ 
havale buyrulmağla keyfiyet Da. V . ine 
yazılm ıştı.

Gelen cevapta; mumaileyh emanet heyeti 
fenniyesinde ücretle istihdam edilmekte olup 
ne memurin kanununun ( l )  inci maddesi 
ne de I). Şurasının son kararına nazaran mem
urin hukuk ve salâhiyetinden istifadesi müm
kün olmadığı gibi bilâ mezuniyet terki vazife 
ederek İstanbula g ittiğ i ve işlerindeki ihmal 
ve lâkaydisi, liyakatsizliği, serkeşlik ve nıafe- 
vklarina karşı defatla sepk eden hürmetsizliği 
görüldügü gibi b ir memura ancak kendisini 
nasp ve azle salâhiyettar olan makamdan 
mezuniyet verilebileceği gibi bayram müna- 
sebetile devlet memurlarının ( lo )  gün mezun 
addedilmelerine dair mevzuatı kanuniye 
bulunmadığı izah olunmuştur.

İcabı müzakere olundukta: arzuhal sahibinin 
ücretle müstahtem memurinden olup memurin 
hak ve vazaifinden istifade edemeyeceğine ve 
mezuniyetsiz terki vazife eylemesi işten el 
çektirilmesini istilzam eylediğine göre hakkında 
tatbik olunan muamelenin tağyirine imkânı 
kanunî bulunamadığının kendisine tefhimine 
karar verild i.

K . .V'. K . tarihi

173 ]Q -12-1928

Kat olunan maaşının, 
itası ricasına dair

Umum dersiam meyanında maaşı kat 
olunduğundan bahsile itası istirham ını havi 
imam ve hatip mektebi muallimliğinden müte
kait Hafız Mehmet imzasile Yüksek Reislik 
makamına sunulan arzuhal encümenimize 
havale buyurulmağla keyfiyet D i. Iş. Rs. ne 
y a zılm ıştı.

Gelen cevapta: arzuhal sahibinin hususî 
b ir kanunla vaziyeti tesbit olunan dersiamlıkla 
b ir alâkası olmadığı ve yalnız (318) senesin- 
denberi müstahdem (200) kuruş maaşlı Bolu
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Arzıılıai Inılfısası lînciimcıı karaiM v»' ıı<’ scIıcpU'iı v<‘ril(lii’’i

merkez ıııüderrisli.$inin (337) senesi tenınuı- 

zımda umum müderrisliklerin L\̂ vı lıasebile 

! mumaileyhin de memuriyetine hitam verildiği 

ve mül.i’a umuruşeriye vekaletinden muharrer 

10-1-338 tarihli ve sayılı, merkez ve mül

hakata ikişer yüz kuruş maaşla birer müderris 

tayin olunaca.uı cihetle merkez müderrisini 

' sabıkasından olduğu takdirde bilimtihan 

muktedirinin esamisinin inhası emrolunnıası 

üzerine mumaileyh hafız Menıet efendinin 

aynı zamanda bin kuruş maaşla mülga darül- 

hilâfe müderrislerinden olması merkez mü

derrisliğini de ilâveten demlide etmesine mani 

olup olmayacağı hakkında Boludan varit 

istizana mülga vekâletçe darülhilâfe ve saireile 

alâkadar olan müderrisine memuriyetine mani 

olmayacak derecede fahri vazife verilebileceği 

ve müderrislik için müteaddit iseler imtihanları 

- icra edilerek muktedirinin sureti inhası cevabı 

verilmiş ve o yolda muamele icra edildiğinden 

uhdesinde bin kuruş maaşlı darülhilâfe 

müderrisliği bulunması dolayısıyla sabık 

vazifesine iadesi cihetine gidilmemiş olduğu 

görülmüş ve bu kerre de imam ve hatip mek- 

I tebine inkilâp eden mezkûr mektep muallimli

ğinden de tekaüde sevkedildiğine göre mağdu

riyetten bahs eylemesi muvafik görülmemekle 

beraber mütekaidinden olması ve 1Q28 senesi 

muvazenei umumiye kanununun ( 9 ) uncu 

maddesi vaiz mikdarının ( 50O tenezzül 

edilinceye kadar nıüııhallatin tedricen mevkuf 

tutulmasını âmir bulunması dolayısıle istirha

mının tervicine imkân bulunmadığı bildiril

miştir.

İcabı müzakere olundukta: arzuhal sahibi 

hakkında yapılan muamele kanunlar ahkâmına 

muvafık bulunmağla arzusunun tervici imkânı 

bulunmadığının kendisine tefhimine karar 

verildi.

K. .V' K. tarihi

174 19-12-1928

499 Eskişehrin sivri h i

sar kazasında mer - 

kez yenice mektebi 

muallimlerinden Ab- ' 

dürrahman Subhi Ef.

Millî emvalden aldı

ğı hane bedelinin 

tenzili ricasına dair

Sekiz sene müddet ve ( 8 ) müsavi taksitle 

millî emvalden satın aldığı evin 4 ncü taksitini 

vere bildiğinden ve mütebakisini itada aczi 

bulunduğundan bedelinin tenzil ve müddetin 

temdidi istirhamına dair Sivri hisar mektep
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y\rzuhai vc'renlerin

g y  adı, sanı vc otıır- 

^  duklan ver

Arzuhal ınılâsası llnc iim cn k a ra n  ve nt' t'iı

ınualliıııieriııdtMi Abdıırralıınaıı Suphi iıuzasiyl^ 

Yüksek Reislik ıııakanııııa sunıüaıı arzuhal tetkik 

\'e müzakere olundu.

Aleni müzayede suretile satin alınan bir eViH 

satış bedelinin tenzil ve kanunen muayyen(8)s^^^^ 

taksit müddetinin temdidi talebini isafa kaıHi' 

ni imkan «örülenıedi^inin arzuhal sahibine 

teflıimine karar verildi.

K .  .V K .  tar ih i ,.

175 10-12-1^28

506 Diyarbekir I lapisa-  ̂

nesinde mahkûm 

Süleyman o^ilu Davut 

ve refikleri

Cezalarının teciline 

dair

1403 lîandirma bentbaşı 

mahallesinden müte

kait Jandarma baş 

çavuşu İsmail o.uiu 

Sülevnıan efndi

istiklal madalyası 

talebine dair

372 ( 2 ) nci kol ordu

4 ncu fırka levazim 

sınıf 2 muamelat 

memuru AhmetPaik 

L-f.

Kat olunan maaşı - 
nın itası ricasına 
dair

Tecili takibat kanunundan istifade ettirü' 

meleri istirhamına dair Diyarbekir hapisaııe- 

sindeki mahkûnıin : nnına Süleyman oğlu DavU  ̂

ve rufekası imzaları la yüksek reislik makamın*'! 

takdim olunan arzuhal encümenimize havale 

buyurulmağla keyfiyet tetkik ve müzakere 

olundu.

Tecili lakıbat kanununun şümulu dairesine 

1'j‘rmeyen bu .L’ ibi i'iahkûmlann bu kanundan 

isıifadekTİ imkâni olamayacağının kendilerine 

tefhimine karar verildi,

K .  .V' K . tar ih i

1 76 10-12-102S

Milli savaşta sebk eden hizmetleriene ıııuks' 

bil istiklâl mudalyası itası istirhamina dan* 

jandarma başçavuş mütekaitlerniden İsmail 

oğlü Süleyman imza^ıle yüksek reislik maka 

mına sunulan arzuhal encümenimize havale buV' 

urullmağla keyfiyet tetkik ve müzakere olund^^- 

Arzuhal sahipinin istidasında mezkûr hizmet

leri ni tevsik V teyit edecek vesaik görülmeden 

tayini muameleye imkân bulnmamadişîmn

kendisine tefhimine karar verildi.

K .  No K .  tarihi

177 10-12-1928

Sıhhî ve hakiki mazeretine ve m afevk le ' 

rinden aldığı emir ve müsaadeye binaen 

kıtasına geç iltihak eylediğinden dolayı k'”!̂  

olunan maasıniiı itası istirhamına dair I'- ^ 

levazimında S. 2 muamelat memuru 

imzasile yüksek reislik makamına s un u la n  ‘'n ' 

zuhal encümenimize havale buyuru 

keyfiyet M. M. v. ine yazılmıştı.

üelen cavapta; Maaş kanununun ( 2 ıici
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Ârzuliai verenlerin 

^ ^  adı, sanı ve otur-

<  (İlıkları yer

ArzuİKil hulâsası

U)ü8 Osgüdar ; selimiye 

k;şla caddesinde 1 O 
N. da İclAl Hanım

Nakdi nuikrıfat tale

bine dair

272 hereke fabrikası me- , 

ınurlarından JHaiim 

efendi

1 506 Kulakazası nıahaınit 

mahallesinden Hacı 

Malil ağazade Tevfik 

ef.

l'jH İınıon k a r i i n  v<* ni' s(>I»(*|)I(mi

maddesinin son fıkrasında her ne sebeple 

olursa olsun muayyen müddette mahalli me - 

muriyetine muvasalat etmeyenlere yolda ^eçen 

fazla .günler için maaş verilmeyeceği mutlak 

olarak zikr edilmiş olduğuna binaen arzuhal 

sahihinin kıtasından iıifikaki tarihinden nıüva- 

salatine kadar muayyen miıddet haricinde fazla 

^eçen müddete ait olan maaşlarının tesviyesine 

kanunî mesağ .görülemediği için ifadesi veçhile 

tcpli^atta bulunulmamış olduğu bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta: Maaş kanununun 

olbaptaki maddesi sarih ve mutlak olmasına 

binaen arzuhal sahibinin matlubunu isafa im

kânı kanunî bulunmadığının kendisine tefhimine 

karar yerildi.

K. .V' K. tarihi

178 19-1 2-1 928

Sakar\a harbinde şehit olan zevcinden 

(Jolnyi emsali »ibi kendisine de nakdi mükâfat 

itası istirhamına dair İcIâl imzasile yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal encümenimize 

havale buyurulması üzerine keyfiyet M. M. 

V. ine sönderilmişti.

(jeleıı'cevapta: munıaileyhanın zcvci erkanı 

har]-) binbaşı 1 lasan Tahsin beyin maaşa müs

tahak ailesi efradına bir derece mafevk rütbe 

üzerinden maaş tahsis olunduğu ve emsali 

\aziyette bulunan şehit zevce \'e evlâtlarına 

nakti mükâfat verilmediği bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta: M. M. vekâle

tinin mumaileyhin ailesi hakkında tatbik 

eylediği muamele kanuna mutabık ve emsaline 

muvafık olmağla arzuhal sahibine keyfiyetin 

tefhimine karar verildi.

K. .V-. K. tarihi

179 19-12-1928

İştiklâl madalyasi 

talebine dair

Millî savaş esnasındaki hizmetlerinden 

bahsile İstiklâl madalyasıle taltiflerini istirham 

eden ve Ahmet Şevkî, Haşan Tahsin, Aptül 

lıanıit, Enver, Şefik. Hüseyin Tayyip, Fehmi, 

Mustafa,- Hüseyin, Rasim, Ahmet Remzi, Ali 

Reşat, Tevfik ve Halim imzalarila yüksek 

reislik makamına takdim olunan (]2) arzuhal 

encümenimize havale buyrulmağla keyfiyet 

müzakere ve tetkik olundu .
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349

1625

Ârazuhl verenlerin 

adı, sanı ve otur- ■ 

d ır lan  yer j 

Mersin belediye dak

tilo katibi Ali Reşat 

ef. i

Manisa tevfikiye cad-| 

desinde Q8 .V da

* Ahınet Remzi ef. 

1614 Beytüşşebap Kazası 

posta ve telgraf 

müdürü huseyin Ra- 

sim ef.

Ankara tahta kale 

iki kapulu kahvede 

kemaliyeli Mustafa 

çavuş

Bergama maliye tah

sil memuru Fehmi 

ef.

İstanbul posta telgraf 

ba^müdiriyeti kale* 

minde huseyin tayyip 

ve muhasebe memu

rlarından Mehmet 

^am i ve merkez me

murlarından Ahmat 

Şevki ef.

Bayramiç müskirat 

memuru Abdulharnit 

enver ef.

Adana polis memur- 

larindan^Q3 Haşan 

Tahsin ef.

1599

129

106
32

113

203

11

72

Arzuİıal hulasa.^) I’incünıon kararı v(‘ ııo vorildigi

İşbu muracaatlerin kaffesi kanunun tayin 

ettiği tarihten sonra vuku bulduğu için tayini 

muameleye hacet görülemediğinin arzuha l 

sahiplerine tefhimine karar verildi .

K a r a r . K .  tarihi

ISO 19-12-1928

Yozgat : medrese ; encümen 

mahallesinde dağıstanı itiraz 

zade" İsmail Hilmi 

p:f.

kararına Sabık hükümet zamanında uğradığı zararların 

telafisi hakkında encümenimizin verdiği karara 

itirazı havi İsmail Hakkı imzasile y ü k s e k  reişh'k 

makamına takdim olunan arzuhal encümenimi

ze havale buyurulmagla keyfiyet tetkik 

müzakere olundu.

müstedinin kanunî bir hakkı ifa etmeyen 

mesrudatı sabık kararımızın tadil ve ya tebdili '̂'* 

icap eder mahiyette görülmediğinin kend is ine  

tefhimine karar verildi.

K .  .V' K .  tar ih i , 

181 19-1 2-1 92^



Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

Kastamonu merkez 

tapu memuru İsma

il FJ.

15 r

Arzulıal hulâsası ' |{ııcünıon k a ran  ve no sebepton verild iğ i

Maaşının itasına dair

496 Tavşanlıda Kütahya 

vilâyeti 1 »Vlu tah

riri arazi komsiyonu 

reisi rahmi ef.

istiklâl madalyası la 

taltifi ricasına dair

Kastamonuya 31 / X  / 928 tarihihinde geç. 

vakit muvasalat eylediğinden o gün işe başlaya- 

mayıp i /X I/ 928 tarihinde işe başladığından 

maaşının verildiğine dair Kastamoni tapu 

merkez memuru İsmail imzasile yüksek reislik 

makamına sunulan arzuhal encümenimize 

havale buyurulmagla keyfiyeti tetkik ve müza

kere olundu.

Müste'dinin arzuhahna merbut M. V. 

cevabı musaddak suretinden de anlaşıldığı 

üzere kanunun ( l)  inci maddesi [devlet memu

riyetlerine tayin olunanlar işe mübaşeret lerini 

ve terfi edenler terfi tarihlerini takip eden 

ay iptidasından itibaren maaş veya zamma 

müstahak olurlar] deye yazılı olup maaşa 

istihkak alelıtlak işe mübaşeretle [mukayyet 

bulunduğuna ve arzuhal£sahibinin de itirafı 

üzerine ı / X I  / 928tarihinde işe başladığına 

Söre 1 / X I / 928 tarihinde maaşa müstakak 

olabileceğinin ve hakkında tatbik olunan 

muamelenin kanuna muvafık bulunduğunun 

kendisine tefhimine karar verildi.

K. A" K. tarihi

182 19-12-1928

İstihkak kesp eylediği istiklâl madalyası la 

taltifi istirhamını havı Rahmi imzasıla yüksek 

reislik makamına takdim olunan arzuhal en - 

cümenimize havale buyurulmagla keyfiyet tet

kik ve müzakere olundu.

Müste’dinin arzuhali münderecatında B. V. 

celileye takdim eylediğini beyan eylediği ar- 

zuhalile (11) adet vesaikin hnüz meclisi âliye 

tevdi: olunduğu anlaşilmağla tayini muameleye 

imkân görülemediğinin kendisine tefhimine 

karar verildi.

K. .V K. tarihi

66

I 183 19-12-1928

Ç a l: Çoban nasuh mektepden tardından! Mektebden biğayri hakkın tart olunduğnndan

zade Ahmet ertu- ' şikâyt ! tekrar mektebe kabulu istirhmına dair Çal

^rul Ef. i i çoban oğlu Ahmet Ertuğrul imzasila yüksek

! reislik makamına sunulan arzuhal encümeni-

I I mize havale buyrulnıağla keyfiyet Mf. V. ine

f ’ yazılmıştı.

i (jelen cevapta: muma ileyh istidasında beyan 

eylediği veçhile yalnız iki arkadaşına değil
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dukları yer

Arzuhal hulâsası karon  ve ıı<‘ s(‘I)(i|»1(mi v(*riM!î5:i

muhtelif zamanlarda gece yarısı kalkarak sağ 

ve solunda yatmakta olan arkadaşlarına karşı 

iffetşikenane tecaviizlarda bulunduğu vehakkın- 

da vuku bulan şikâyetlerden bu efendinin 

i^ayri ahlakı hareketini bulan mektep idaresi 

tahkikatını tamik ederek inzibat meclisi kara- 

rila kaydini terkin etmiş ve bu karar İzmir 

Mf. Fminliği inzibat komsiyomınca da tasvip 

: olunduğu bildirilmiştir.

İcabi müzakere olundu: mumaileyhin 

tehnkkuk eden iffetşiken ahvaline karşı yapılan 

muamelenin pek ımısıp olduğu tebeyyün eyle

mekle matlubu isaf olunamayacağının kendisine 

tefhimine kara verildi.

Karar ,V' K. tarihi 

184 2 :3-1 2 - 1  <)2S

163 Antalya ağır ceza 

I mahkemesi âzası Şa- 

kir B.

Çocuklarının mekte

pten ihracından şi

kâyet

Konya muallim mektebinde okumakta iken 

riyaziye mualliminin kararile ihraç muamelesine 

tabi tutulan iki kerimesinin Adana veya İzmir 

kız orta mektebine nakilleri istirhamına dair 

Şakir imzasıle yüksek reislik makamına takdim 

olunan arzuhal encümenimize havale buyurul- 

m ağla keyfiyet Mf. V. ine yazılmıştı.

(jelen cevapta : mumaileyhin kızlarının 

riyaziye derslerinde gayet zaif oldukları, ders- 

jlerine çalışanların sınıf terfi ettikleri halde 

arkadaşları kadar çalışmayan bu hanımların 

edilen gayrete ve ihtimama rağmen sınıf 

tcrfiine muvaffak olamadıkları ve riyaziye 

mualliminin garezkârlığı mevzuu bahs olama

yacağı ve muallim mekteplerinde iki sene 

aynı sınıfta terfia muvaffak olamadığından 

dolayı kaydı terkin edilen büyük kızıniıi leyli 

olarak diğer mekteblere kabulüne imkân 

bulunmadığı ve ancak ( ] ) inci sınıfta kalan 

küçük kızının Adana veya İzmir mualliiTi 

mekteblerine nakli mümkün bulunduğu bildi

rilmiştir .

İcabı müzakere olundukta ; verilen izahata 

nazaran müstedinin şikâyetini muhik gösterecek 

hiç bir muamele görülemediğinden kızlarından 

ancak küçüğünün nakli kabil olabileceğinin 

arzuhal sahibine tefhimine karar virildi .

K. .V' K .lanhi

185 23-12-1928
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Arzuhal 
adı sam

duklc
Ankara ; 
nıiıiazıııı 
F i.

N'erenleriiı 

ve otur- 

:n yer 

mütekait 

Nurettin

]

Arzuhal hulâsası |linciimoıi i;.ıı-iu*i ne sohcplon verild iğ i

Hukukunun muhafa

zası ricasına d a ir .

İstanbul: Kadiköy 

mısırlı oğlu yavuz 

selim caddesi ,V'7 

Hermaıı spierer ve 

şürekâsı tütün şir - 

keti memurlarından 

İsmail Hıfzı Ef.

istiklâl madalyası 

talebine dair

Millî savaşa iştiraki lıasebiic maiııliyetinden 

dolayı her ne kadar derççe üzerinden tekaüdü 

icra olunmuş isede nıalfıl askerlerin terfihi 

hal.kiiıdaki 2 :/il/o41 tarihli kanunu ile 253 ve 

r-54 sayılı kanunlardan istifade ettirilmediğin- 

den şil:âyeti havi süvari ( 1 ) inci ıtıülazimi 

Nurettin imzasılc yüksek reislik makamına 

tal;dinı olunan arzuhal cncünıeniniize havale 

buyurulması üzerine keyfiyet M. M. V. ine 
yazılmıştı.

Çelen cevapta: mumaileyhin 8/ll/:>41 tarih 

ve 551 sayılı kanun mucibince müstehak bu

lunduğu terfih zammının mezkûr kanunun neşr 

olunduğu 2'i/| 1/341 tarihinden itibaren veril

mesi lüzumu tekaüt maaşı senedi resmisine 

evelce kayt ve işaret edilmiş olduğundan bu 

zammı, tekaüt maaşıle beraber almakta olması 

tabiî bulunduğu ve maktu mükâfata gelince 

bu mükâfata istihkak mecruhiyet ve kanunun 

tasrih eylediği sair şartlarla mukayyet olduğu 
bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta : arzuhal sahibi

nin (551) sayılı kanundan istifade ettirildiği 

ve ancak (3Q7) sayılı kanun mükâfatı naktiye- 

den istifadeyi mecruhiyet,incimat, tesemmümü 

hat ve ya emrazı istilâiye neticesi maluliyet 

kayıtlarile meşrut kıldığından ve müsted’i ise 

umumî harpte müptela olduğu illeti ayniye- 

sinin iştirak ettiği istiklâl muharebesinde 

tezayüt ettiği anlaşıldığından nakti mükâfat 

almağa kanunî hakkı bulunmadığı cihetle ken

disine tefhimine karar verildi.

K. .V K. tanhi 

~186 2'3-12-TQ28_

Müstahak olduğu istiklâl madalyasile 

i taltif olunmadiğlndan kendisinin de istifade 

i  ettirimesi istirhamını havi ihtiyat istihkâm 

mülazımı liıfzı imzasiie yüksek reislik maka - 

nııııa sunulan arzulial encümenimize havale 

bıiyurulmağla keyfiyet M. M. V. ine yazilmi ti.

Gelen cevapta: müsted'inin istiklâl madalya- 

s’.nuı vesikası dosyas.ndaki adresine nazaran 

5-X!|-lQ28 tarihinde Samsui. askerlik daire

sine gönderildiği bildirilmekle arzuhal sahibine 

tefhimine karar verildi.
K._.\ K. tarihi

187 23-12-1928
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve o tur

dukları yer 
Tokat: belızat nıa- 
Iıallesinin bey so
kağında şehit ınü- 
la/ıııı Seyfettin bey 
mahdumu Mu^-affer 
Alp ef.

İstanbul : anadolu 
ajansı ilânat şubesi 
memurlarından Sa
dık bey nezdinde 
Mustafa F ıt r i  l:f.

Arzuhal hulâsası > l'Jicinn<*n kararı v<> no seh(!|)len vfirildi^n

mükâfatı nakdiye Şark isyanında wc D iyarıbekirin Mardin
talebine ve b ir mek- Kapusu önünde şehit düşen pederinden dolayı
tebe yerleştirilm esi- almasi icap eden nakdi mükâfatın b ir an evel
ne dair

Vazifesinin iadesi 
ricasına dair

itası ve askeri liseye kayt ve kabulü ve mata- 
lib i saircyi havi Muzaffer Al]") imzasile yüksek 
reislik makamına sunulan arzuhal encümeni
mize havale buyurulmağla keyfiyet M. M. V. 
ine yazılm ıştı.

Oelen ce\’apia: müstedinin babası Seyfettin 
efendinin mukaddema 8/ î /  M)2() da meclisi 
alice 1 7 1-!■ savıh takdirname ile ta ltif edilüp 
nakdi ım'ikâfatı 1027 senesi nakdî mükâfat 
faslına konulmuş is>-de isteyen olmadığı cihet
le ı^arası nıevkuı tutulduğundan istenildiği 
takdirde havalesi ^ı^önderilüp verdirileceği, ve 
şehit e\iadı ohııası cihetle kayt \'e kabul 
şartlarını haiz olduğu surette tercihan asker 
liselere kayt ve kabulü lâzım geluP ancak bu 
sene \akiinde müracaat edüp etmediği malum 
olmadığından ve Ağustos ( 1 5 )  inden beri 
tedrisata başlanılup vakit geddiğinden gelecek 
sene zamanında müracaat eylemesi lâzım oldu
ğu b ild irilm iş tir.

İcabı müzakere olundukta : ^\. M. V, i 
şehit evladına yapılabilecek kanunî muavenetin 
ifasına amade bulunduğu ve ancak müracaata 
intizar eylediği cihetle b ir an evel müraı aatla 
hakkını istifa eylemesinin arzuhal s;’!.;i)ine 
tefhimine karar \erildi.

K . .V' K . tarihi

88 23-12-1928

Kdirnenin Sultan Selim camisi baş imamı 
ve Heyazıt camisinin hatibi iken Fidirnenin 
geçen seneki kurtuluş bayraıninda b ir lokanta
da işret ettiğinden dolayı azl edilmiş isede
o gün üzerimle cübbe ve sarık bulunmaması
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Arzuhnl verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal lıulâsası riııc iinKM i k a ra rı vo no so 1)(>|)I(mi

ve sair millet efradından farkı olmaması 

dolayısıle bir cürüm teşkil edemeyece.^indeıı 

memuriyetinin iadesi istirlıaımna dair Mustafa 

f'itri imzasile yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize havale buyrulması 

, üzerine keyfiyet Di. İş. Rs. ine yazılmıştı.

(lelen cevapta: nuımâ ileylı Edirneniiı 

1 kurtuluş bayramında Zindanaltı caddesi nam 

' mevkide, işret istimali itiyat halini almiyan- 

j larin cesaret etmeyeceği bir şekilde alamele- 

iıınas işret ederek sarhoş olduğu ve muhtelif 

mahallerde meslekin haysiyetile kabili telif 

olmayan nabeca vaziyetlerde tefevvühatta bu

lunduğu Muradiye mevkii polis komiser mua

vinliğince tutulan ve müteaddit şahitlerin 

' şehadetleri ne istinat eden zabt ve evrakı 

tahkıkıye fezlekesile 22-12-028 tarihli istida

sındaki itirafatuldan anlaşılmış olduğu bildi

rilmiştir.

İcabı müzakere olundukta: Halk efradından 

biri için dahi mazur ^örülmeyen bu harekâtın 

faziletkfır ve perhizkâr olmaları icap eden du 

sınıf vazifedarlar tarafından irtikabı vazifeden 

çikanimalarını icap eden harakâttan bulunmâğ- 

i la Di. İş. Rş. ince hakkında tatbik olunan 

mamelenin muvafıkı hal ve maslahat olduğu 

sahibine tefhimine kararaniaşılmağla arzulial 

verildi .

K. .V'

180

K. tarihi 

23-12-1928

193 Maaikara inüz nahi

yesinin Has karye

sinden Ali oğlu 

F.mruil'ih l'f.

Hemşiresinin kaçı

rılmasından şikâyet

K ız  kardaşı Enezin Has köyünden Esma

nın istemediği Halil isminde biri nezd ine  

kaçırılmasında jandarma takım kumandanı 

Talât efendinin dahli bulunduğundan şikâyeti 

havi Ali oğlu Emrullah imzasile yüksek Reis

lik makamına Maaikara merkezinden çekilen 

tel.iîrafnaiîie encümenimize ha\ale buyrulına- 

ğla keyfiyet Da. V. nden sorulmuştu.

üelen cevapta : mumaileyhin kız kardaşı 

galata köyünden Halil isminde birine kaçtığ' 

ve kız taraftarlarının bilhassa kardaşı olan 

telğraf sahibinin Mezbureyi Emrullah ism inde  

birine vermek istediklerinden dolayı kaçtığı 

mahalden kızı cebri surette almak istedikleri 

ve arada bir hadise zuhuru nuıhtemel bulun

duğu jandarma takını kumandanına haber
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Ar/ulıal luıifisası Kıu'iiıııcıı kararı v<* ne sohopion v«*riMi»î'i

i verilmesi üzerine zabıtai mania sıfatıla işe

I müdahale edilmiş ve bilahara ciheti adliyece 

meseleye vaziyet edilerek Mezbnrenin istediği 

ve kaçtığı llalile verilmeğle keyfiyetin hal 

olunduğu ve Ma<ılkara Jandarma takım kuma

ndanı iıakkında yapılmakta olan tahkikat netice

sinden aynen malumat verileceği bildiriİmiştiT".

İcabı tezekkür olundukta ; müstedi kız 

kardaşiiiin mahkeme kararile kaçtığı \'e istedi

ği lialile verilmesine ve Jandarma takım ku

mandanının bu meselede m<\s’uliyeti tezahür 

ederse hakkında hükmü kanunun tatbik edile

ceği tabiî .^görülmesine binaen keyfiyetin 

teiğraf .sahibine tefhimine karar verildi .

K. .V. K. tarihi

00 2 M  2-1 028

31 İstanbul sirkeci de 

Trabzon - canik kı

raathanesinde m ü 

tekait binbaşı Talip 

Ef.

Maluliyetinden dola- Takaüdünün derece üzerinden icra olun- 

yı tekaüdünün icrası duğundan şikâyeti havi mütekait binbaşı Talip 

recasına dair imzasiyle yüksek reislik makamına sunulan

arzuhal encümenimize havale buyuruİmağla 

keyfiyet h\. M. V. ine yazılımştı.

(jelen cevapta: dosyasında icra kılınan 

tetkıkata nazaran mumaileyhin ânzai kalbiyesinin 

hizmet mezahim ve meşa.çili askeriye esnasında 

ğeçirdiği entani bir hastalık neticesinde 

tahassul ettiğine dair vesaik görülmediğinden 

! takaüdünün tadili kabil olamayacağı bildiri

lmiştir

İcabı müzakere olundukta : kanunun kat'i 

ifadesine nazaran mumaileyhin matlubunu 

tervice imkan görülmediğinin kendisine 

tefhimine karar verildi.

K..V’ K.tarihi

191 23-12-1928

Î363i İmalâtı harbiye mü- Af talebine dair 

diriyeti unıumiyesin 

de kıdemli yüz başı 

Abdullah ef.

Yedi emanetine tevdi edilen derilerin teda- 

biri tahaffuziyesii’.de tesanuıh ve la kaydı gö

rüldüğünden dolayı tazminatla beraber on gün 

müddetle hapse mahkûm olmuş isede bazı me- 

vani dolayısile hakkı itirazını istimal edemedi

ğinden cürmü vakiin 3.34-.339 tarihleri arası

nda vukuuna nazaran kanunu mahsusu muci

bince affı ve hükmü mezkûrun ref’i istirhamına 

dair İmalâtı harbiye U. M. lüğünde kıdemli 

yüz başı Abdullah imzasile yüksek reislik 

makamına takdim olunan arzuhal encümenimize
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_g Arzuhal verenlerin 
S  adı, sanı ve o tıır-

<  _ ; dil klan yer
Arzuhal hulâsası k a ra r ı v(! ne s(*l»(‘|»l(‘U v ( ;r ild i^ ’i

ha\-ale buyrulmağla keyfiyet M. M. V'. ine 
y.Mzılıınştı.

( jelen cevapt: ,'nmınKiileyh hakkında viviU  n 
h iık ıııiııı 2 in<'i kolordu ümera w  y,;thiiaiı 
divanı harbince vicahen ittihaz ve tc-fhim 
ohnıdıı^u ve nıahkfınıun aleyhçe buna adcnıi 
kanaatla 1 ]-(;-] :M() tarih li lâyiha ile tenıyi/i 
dava edildiği divanı miışarileyhaca da 
3 1 - 8 - r)4 0  tarih ve sayılı ilâmla talebi 
\'akıın esbabı kanunıyeden âıi bulımm.'îsı 
ilibarile  şayanı kabul .görülemediği b ild irim iş tir.

İcabı müzakere olundukta: arzuhal saiıibi- 
ııin  iddeası hilâfına olalarak muhakemesinin 
vicahen cereyan eylediği ve da\ası derecatı 
mahakinıden de oeçerek temyizen kat’iyet kesb- 
eylediği anlaşılmış olmağla matlubunun is'afına 
kanunî imkân bulunmadığınnı kendisine telli i- 
İlline karar verild i .

K. .V K. tarihi 

192 26-12-1928

748 Siverek: hapishane
sinde mevkuf Behçet 
I:f.

hukukunun vikayesi 
istirhamına dair

328 A rtv in : Berna karye
sinden yeniçeri oğu
llarından İsa Eif. 
[A rtü in  hapishanesi
nde I

Aftalebini havi

Malikimi olmasında hatayı adil bulundu
ğundan hukuku kanunisinin müdafaası talebini 
havi Behçet imzasile yüksek re islik  makamına 
sunulan arzuhal encüıiK nimize havale buy

rulmağla keyfiyet Adliye Vekâletine yazılmış ve 
evrakı hükmiye dosyası talep olunmuştu.

Talep olunan dosya bükere vurut etmekle 
tetkik ve müzakere olundu: bütün evrakı 
hükmiye gözden geçirilerek arzuhal sahibinin 
istidasını terviç edecek kanuni delil ve enıına- 
reye tesadüf olunmannş ve binaen aleyh müs- 
tedi hakkındaki hükmün kanuna mutabakatı 
derkâr bulunmuş olnıağla kendisine tefhimine

I karar verildi.
K . .V" K . tarihi 

19:5 26-12-1928

Kati meselesinden dolayı on sene hapse 
mahkûm olması b ir takım ağrazı nefsaniyedeıı 
olup hakıkatta masum olduğundan bahisle 
ınadelet talebini havi yeniçeri oğullarından 
molla ali oğlu İsa imzasile yüksek re islik  
makamına takdim olunan arzuhal encümenimize 
havale buyrulmağla rnütalea ve tetkik olundu.

İcabi müzakere olundukta: arzuhal münde- 
catı müstedinin masumiyetini ispat edecek
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Arzuhal verenlerin

Arzuiıal hulfısası Ihıcüıni'U kararı vo ne sehepttMi vorildig i

3^)0 İ?n ıir: 0{)2S N- lu Fabrikalara tevziatın
tel sahibi İzm ir sa- nıadekt dairesinde
nayi şirketi nnıralı- yapılmadığından şi- 
hası Zevııelabidin I I  kâvet

^2 : Mardin jandarmala- Maaşının tezyidine 

nndan maktul Halil dair 

'Zevcesi Latife hanını

edille ve eniaratın zikr ve tadadindan ziyade 

bir takım şahsî ve hususî nıüddeiyattan ibaret 

bulunduğuna binaen encmenimizce tayini mııa- 

nu-Ieye imkan K<Hnlnudi^iîiin arzuiıal sahibine 

tefhimine karar viM'ildi.

K. ,V’ . K. tarihi

04 26-1 2-1 Q 28

Rusyaya ihracat için İznıire tefrik olunan 

palamut hulâsasından 50 sinin iki fabrika 

arasında münasafaten taksimi icap ederken bu 

lâziıneye riayet olunmadığından bahisle made- 

let talebini havi İzmir Sanayi şirketi murahhası 

Zeynel Abidin imzasile yüksek reislik nıaka- 

mına takdim olunan arzuhal encümenimize 

havale buyurulmağla keyfiyet İk. V. ine 

yazılmıştı.

Encümene gelen İk. V. i Ticaret U. M. ü 

Sadettin bey hazır olduğu halde cereyan eden 

müzakerede İc. V. H. inin ittihaz buyurduğu 

mukarrerata göre bu seneki tevziatta (enpiren- 

sip) kabul olunan şarait:

I — (jeçen sene ihracatta bulunmuş olmak

II — Eskiden müesses bir ticarethane ve 

ya fabrikaya ait bulunmak

İ l i  -  İstihsal miktarı nazarı dikkata 

alınmak

1 '̂ — Geçen sene ihracatta bulunmayan 

tüccar ve fabrikalara nısıf derecesinde tevziatta 

bulunulmak üzere tesbit edilmiştir.

Şu izahata göre;

I — (icçen sene ihracatta bulunmayan,

II — Diğer fabrikaya ıiisbetle daha az 

istihsalde bulunan,

III — (jeçeıı sene ihracatta bulunamayan

Telgraf sahibinin mümessili bulunduğu

fabrikaya tevzi edilen mıkdann pek âdilâne 

olduğuna kanaat hasıl olduğu anlaşılmağla 

kendisine tefhimine karar verildi.

K. .V K. tarihi

105 26-12-192 8

Eşkıyalar tarafından kati olunan reci Jan

darma piyade efradından hacı oğlu Halilden 

dolayı kendilerine verilen ( 100 ) kuruş maaş 

maişetlerine kâfi gelmediğinden tezyidi istirha

mına dair Mardinli Lâtife imzasiyle yüksek
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I Arzuhal verenlerin 

' adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hul/isası I'lnciııiK'U kaı-nn v<‘ no soJ)(>|)l,on v(‘i’ildip;i

170  Balya kara nıehınet 

oğullan'ndan İsmail 

oğlu İhsan çavuş

maaşının tesrii tah

sisi istirhamına dair

re islik  makamına sunulan arzulTal cncihneni- 
mizc havale buyrulmağla tetkik ve müzakere 
olundu.

İcabı müzakere ohuıdıı : Askeri tekaüt ve 

istifa kanununun ( 3 () ) ncı maddesinde mey

danı muharebede ve eşkıya m.usadematında 

şelıideıı vefat eden neferlerin ailelerine ( 27 ) 

nci maddede muharrer derecatlan (]) nci de

recede maluliyet maaşının sülüsü tahsis edilir 

ve bu maaş ( 44 ) nci maddede muharrer 

efradı ailenin her birine seyaneıı taksim olunur 

denildiğine ve { 27 ) nci maddede hıdematı 

askeriye sırasında malûl olanların ( 1 ) nci 

dereceden olanlarına ( 300 ) kuruş tahsis 

olunacağı yazıldığına göre arzuhal sahibine 

tahsis olunan ( 1 0 0 ) kuruş maaş hükmü kanuna 

muvafık ve tezyidi miktarı K^ıvıi mümkün 

bulunduğumu kendisine tefhimine karar 

verildi .
K. .V' K. tarihi

]Q6 28-1 2-1 028

Muharebede sol kolunun mecrııhiyeti neticesi 

olarak sakat kaldığından maluliyet maaşı 

tehsisi istidasına dair İhsan çavuş imzasiyla 

yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

M. M. V. ine gönderilmiş ve nıütalea sorul - 

muştu.

Gelen cevapta: İsmail oğlu İhsan çavuşa 

ait zayiat şubesinde evrak olmadığı ğibi 

mülga istihbarat kaleminden müdevver evrakın 

tasnifinde de böyle evrak çıkmadiğı ve mum

aileyhin maluliyeti hazırasının tevsiki mebhus 

maluliyetin vazıfei askeriye ile alakadar bu lu

nduğunun tesbitine mütevakkif bulunduğu 

ve muharebede yaralanması üzerine berayı teda

vi könderildiği hastaneden almış olduğu 

raporu ibraz etmiş ve askerken firariyeti olma

dığının mensup bulunduğu askerlik şubesinden 

tastiki iktiza ettiği bildirilmişti .

İcabı müzakere olundukta arzuhal sahibi - 

nin matlubu isaf olunabilmek için M. M. v- 

inin cevabinde izah olunan vesaiki irae ve 

tedariki icap eylemesi zarurî b u l u n d u ğ u n d a n  

keyfiyetin kendisine tefhimine karar verildi.

K. .V K. ta r ih i^

197 28-12-1928



3 ^  
ti 2̂;

326

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otıır- 

duyarı yer _

Beyoğlu; İstiklâl cad-' 

Î609 desi 435 numaralı 

ııiatkaviç eczanesi 

sahibi: Nccip Ef. ve 

refikleri

Arzuhal hulasası Ijun in ıo ıı kararı v<5 no s(‘l>c|)lon vcriM igi

eczanelerinin vSed - 

dinden şikâyet.

328
Beşikta;} : cnmiyel 

eczanesi sahibi Ferdi 

Kirkor Paşa oğlu

l'czanesinin şeddin

den şikâyet

094 sayıh eczacılar ve eczaneler kanunu

nun Istambuldaki tatbikatında haksızlık 

yapıldığından ve bir takım eski eczanelerin 

kapatıldığından şikâyeti havi Matkoviç 

eczanesi sahibi Şımılı Necip Ef. ve rüfckası 

imzalariyla yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize ha\’ale buyrulmağla 

keyfiyet S. İ. M. V. ine yazılmıştı.

Gelen cevabı teskere mutalea ve vekil 

Refik Heyfendinin ita buyurdukları pek 

kiymetli izahat istima olunarak müzakereye 

mübaşeret olundu.

Cevabı teskerede: münderiç bir istatistik 

cedveli ve virilen izahata ve kanunun 

tetkikinden istihsal olunan netayice <;öre 

S. 1. M. V. i. eczacılar ve eczaneler 

kanununun 23üncü madde ile onun üstündeki 

maddeler.e tevfikan büyük bir dikkat ve sami

miyetle tatbik ederek son alınan istatistik ma- 

h'ımatına nazaran şikâyet edenler lehine bile 

müsaadekâr bir vaziyet hasıl olduğu ve mem

leketin menafii ve Türk eczacihğının inkişafı 

ve bu suretle halkımızın sıhhati endişesiie 

pek mukaddes bir gaye ve mefkurenin husulüne 

çalışildiğı büyük şükran hislcrile anlaşılmıştır.

Şu hale göre encümenimiz: mezk'ır kanu

nun tatbikinda haksızlık isnadının vatanın 

mukaddes menfaati karşısında şahsi menfaat- 

lan ziya’a uğrayanların müddeiyatınden başka 

bir hakikatle kabili teklif bulunmadığı kanaati 

kafiyesinde bulunmağla matluplan isaf olun

mayacağının arzuhal sahipUrine tefhimine ka

rar \-crildi.

K. .V' K. tarihi

198 30-12-1928

tîczacılar ve eczaneler kanununun tatbiki 

6'irasmda kendi eczanesinin de kapanması bir 

eseri zühul olduğundan icrayı san,atina müsaa

de olunması istirhamını havi Ferdi K-irkor 

imzasile yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize havale buyrulmağla 

keyfieyt S. İ. M. V. ine yazılmıştı.

üelen ce\abı teskere mutalea ve encüme

nimizde hazır bulunan vekil Refik beyefendi 

huzurlarıle tetkik ve müzakere olundu.

30-12-1928 tarih ve 19S sayıh kararı-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası l'^iK'ümen kararı vo ııo se]K^[)l,oıı verild iğ i

471

474

472

401

İzm ir: yıkık minare
muiıtıkasıııda 58 .V'
da Eczacı Memet
Aptüssclam
İz m ir : Keçecilerde
hczacı Bohor Habib
Ef.

Karşı yaka Eczanesi 
sahibi Esat N u riE f:  
Beyler sokağında Ec  ̂
zacı lıa lit E f.

Eczanelerinin şed
dinden şikâyet

nıızda da izah edildiği veçhile kanunun tatbi
katında gösterilen ciddiyet ve samimiyet dola- 
yisile ittihaz edilen nuikarreratı tağyire imkân 
bulunmadığından arzuhal sahibinin matlubu 
isaf olunmayacağının kendisine tefhimine 
karar verild i.

K. .V

190

K. tarihi__ 

30-1 2-1928

E( zm elerinin kapatılmasından şikâyeti 
havi İzmirde Eczacı Esat N u r i , Halit, Hohor 
ve Aptüsselam imzalarile Yüksek Reislik ma
kamına sunulan ar/uhal Encümenimize ha\'ale 
buyurulmağla keyfiyet S. Ic. M. V. nine 
yazılm ıştı .

Oeleıı cevapta : Eczacı Aptüsselam ve 
Malit beyler Eczanelerini 340 ve Ec/aci 
Esat N u ii bey c)2f) tarihlerinde açtıklarına 
\’e tahditten e'/vel me\’cııt I:czanelerin en 
yeni açilmışlanııdan bulunduklarına binaen 
(gO l) savıİ! kamımın (2-') maddesi nuıci- 
bince kapalıklıklan, \'e kesafeti mıfıısa "öre  
İ/niirde b ir rııüse\’i i'c/aııesi l-;ahnasi icap etti
ğinden üç N'alıudi Ec/aııesi ihtiyarlarila teşkil 
ettikleri bir .şirket lırılinde teri; edilerek lîo lıo r 
Mabib eleiHİiiiiıı Eczanesi kapatıldığı İstanbul 
şelıri İ/nıire kabili kıyas olııu'u ııp b ir çok mü
teferrik Kisımku'dan ve sayfiyeleri ıııuhte\'i köy
lerden nuiteşekkil olduğu cilıetk- [m ıfıisun tarzı 
taksimine \ e coğrafi vaziyetine .^öre mahalli v i
layet idare lîeyttince biı proje tanzim ve vekâ
letçe kabul edilmiş olduğu ileride sılıh ı ihtiy '̂iÇ 
deııişir \’eya nııfns adedi artarsa yine mahalli 
idare heyeti talebi üzerine \e kanundaki sara- 
hata göre ıre r'i projenin tadlil edilebileceği 
Anadulunun içeri taraflarında b ir eczaneye 
sahip olmak için her dürlü fedakârlığa amade 

mahallere eczanelerini naki eylemeleri hem 
memleketin sıhhati ve hem de kendi menfaatle
rine nuıvafık olacağı b ild ir ilm iş tir .

İcabı müzakere olundukta : 30/12/928  
(196’) sayılı karanmızdada zik r ve izah olun
duğu üzere kanunun hükümlerini pek ciddi 
ve samimî surette tatbik eden S. İc. M. V. 
in in  eczanelerin tahdidi hakkında ittihaz 
eylediği mukarreratın tağyirine kanunî imkân
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I Arzuhal verenlerin 

^ ;§ adı, sanı ve otur- 

. ; cluklan yer

4-10

4S()

453
575

Arzuhal hulasası | l^iiıciiıncn karan ve ııe sebepten verildiği

' görülemediğinin arzuhal sahiplerine tefhimine 

, karar verildi.

K. .V K. tarihi 

200 30/12/928

Urfa siv rekli ma- Tekaüdünün icrası 

hailesinden sert Malı- istirhamına dair 

mut oğlu Kyyüp £f.

Arya kazasında Van 

vilayetinin akköprü 

mahallesinden hacı 

cafer bey zade Ali 

bey oğlu Hamdi Ef. 

Bayburt;

Hacı Yusuf zade 

Mustafa Efendi ve 

rufekası

(27) sene jandarma silkinde hizmet ettikten 

sonra yaşı doiayısıle kadro haricine çıkarıldı

ğından tekaüt maaşı tahsisi istirhamına dair 

Sert Mahmut oğlu Eyyüp imzasile yüksek 

reislik makamına takdim olunan arzuhal encü

menimize havale buyrulmağla keyfiyet tetkik 

ve müzakere olundu.

Arzuhal sahibinin de istidası mündereca- 

tında itiraf eyldığı veçhile (IS) sene hizmetten 

sonra istifa ederek 4(ay)açıkta kalmiş ve tekrar 

hizmete girerek kadro haricine çikarilincaya 

kadar yani (9) sene daha hizmet etmiştir.

Askerî tekaüt ve istifa kanununun (34) üncü 

maddesi: ( ( 20 ) sene bilâ fasıla silah altında 

itayi hizmeti askeriye eyleyen silah endaz nefe- 

rat askerî rütbei hazırası maaşıle tekaüt 

edilir J deye hizmetin fasılasız devamını kat'i 

olarak emr eylediğinden müstedinin iddiasını 

tervice kanunî imkân bulunmadığının kendisine 

tefhimine karar verildi.

K. M' K. tarihi

201 30-12-1928

Yedlerindeki mazba

talar Muhteviyatı -

111 n tesviyesi ricasina 

dair

Umumî harp esnasında harap olan mame

leklerine mukabil 15-4-1341 tarihli kanunun 

sarahatine rağmen hâlâ kendilerine tazminat 

verilmediğinden şikayeti havi Hamdi ve Hablbe 

ve Bayburt merkezinden müteaddit imzalarla 

sunulan arzuhal ve çekilen telgrafname encü

menimize havale buyrulmağla keyfiyet Mal. 

V, ine yazılmıştı.

Gelen cevapta: Mübadeleye tabi

ahaliye ait olup tasfiye kanunları nu:'. ;l»ince 

hâzineye intikal eden emlak ve arsairr;;ı satı

larak esmanının harplerde isyenlarda münhasi- 

ren meskenleri tahrip ve ihrak edilmiş olanlara 

tevzi edilmek üzere Ziraat Bankasına tevdii 

15-3-1341 tarih ve 622 şayıh kanunun ikti- 

zasindan olduğu gibi bu gibi harikzedeler 

tahtı tasarruflarında başka meskenleri olma

dığı takdirde ancak 13-3-1926 tarihinden 

evel resmen ikametlerine eşhası merkumeden
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! Arzuhal verenlerin 

I  ' adı, sanı ve otur-

<  dııklan yer

Arzuhal hulasası l'^uciiınou kararı vo mt s0İ)0[)t0iı v(‘riM iğ l

metruk hane tahsis edildiği takdirde borçlanma 

kanunu mucibince tedeyyün edebilecekleri 78 

sayılı kanun icabından bulunduğu cihetle

13- 3-Q2ö tarihinden evel mesken tahsis edi

lmemiş olanlara mezkûr tarihten sonra tahsis 

muamelesi yapılmasına kanunî mesağ olmadı

ğından müstedilere yeniden hane tahsis oluna- 

mıyacağı ve emlâk ve arsaların tevzii suretine 

‘ ‘gelince: 15-4-341 tarihli kanunun metninde 

eşhası müteğayyibenin satılan emlâk ve arsaları 

bedellerinden harpten mutazarrır olanlardan 

tercihan muhtaç olanlara guraıneten hisselerine 

isabet edecek mikdar nisbetinde istifade edebi

lecekleri ve bnnun tayin ve takdiri ise mezkûr 

emlakin kaffesinin satılarak baliğ olecağı esnı- 

anile faizi ınıkdarının anlaşılmasına mütevekkıf 

bulunduğu ve tesbit edilen zarar mikdanna 

göre mepluıs emval hasılatı tekabül edüp etmi-

, yece î teayyüıı etmeden tevziatın icrası miını- 
kiiıı olmadığı ğibi kanunun kabiliyeti tatbikiyesi
olup olmadığıda anlaşılacağından müsted- 
ilcrin satışın arkası alindıkden sonra tanzim 

edilecek talimat namenin tibliğine intizar eyle

meleri bildirilmştir.

İcabı nuızakere olundukta: filhakika nisbeti

tevzi taayyün ctmok için jınıteiîayyîp eşhasa

alt em lâkin teınamen satılması 5urcti tevzii 
’ Mİisterir Dir taiiınatııaıncniıı taiK im  vc tcb iıg i

zarurî bu lunduğuna  encüm enim iz de kani isede

M.  M .  C ^ P l .  s i ı ı c c d c  m a l u m  o l d u g ^ u  ü z e r e  l ı r a p  

v e  i s y a n  f e l a k t l e r i n e  m a r u z  k a l ı p t a  p e k  p e r i ş a n
Kir halde kninn Iınrik ve {ahrip zedelerin hü

fniıı düjtOKIfrl scfalHtcıı Kurtariıııaliirl için Du
bapdaki satış muamelatin bir an evvel intacina
i l l inm e t  b u y r n lm a s m ı  m üça r i l l c y l ıe  a rz ın a

ve keyfiyetin arzuhal vc telğrafnamc sahiple -

i'ine tcfiıİM iiııe  ka rar vt-rildi

K. .V K. tarihi

20  2 20- 12-1028

700 Z-ıI^franbolıı IJlııS f(?L'iiit ınaa^ı
nahiyesi karye- muıa dair.

sinden Ali oğlu 
M iK  Cl.

Mıılı.'irelıelerde ıııecrııiı ve M gözücıı
mahrum oldn|jıı halde hâlâ tekaüt maaşi 

almadığından şikâyeti havi Hacı oğlu Sadık
^ l l ü h r i l c  y ü k s e k  r e i s l i k  u ı a k a m m a  s u n u l a n
;ırxAihr\\ fu t- iın ıon iııı l->vıyrnlm;»<3;l;v

î<eyfiyel M . A i Vc' ille

Helen evrat:Lı: numıatleyiım hal'Otö lliecril-
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rt ; Arzuhal verenlerin 

^  ^  adı, sanı ve otur-s 
< (İlıkları yer

Arzuhal iıulfisası Kıifiinıoıı kararı vo lui s(il)(*[)ü;n voriidiji:!
I

liiyetine ait ( 332 ) senesinde aldığı raporda 

yalnız sa.  ̂ gözünden, 334 senesinde verilen 

raporda ise her iki ^özıınden ıııalûliyeti 

ııuikayyet iscde 334 semsindeki anzai ayniye- 

sinin derecesi tayin ve tesbit edilmedikçe 

bugünkü derecesinin tayini ıniinıkün olama

yacağından o tarihte aid.ğı raporların ‘jönderil- 

mesi, yoksa her iki <>:ö/.ünden salim olarak askere 

se\'k ve mahılen avdet ettiğine dair mahalli 

hükümet mazbatasının irsali lüzumu Zafranbolu 

şubesine yazidığı ve alınacak cevaba »öre 

hakkında muamele yapılacağı bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta; muamelesinin 

Zafranbolu şubesinden takip eylemesinin arzuhal 

sahibine tefhimine karar verildi.

K. .V' K. tarihi

203 30-12-028

met oğlu kara Ali 

efendi

173 Fialya: camii kebir müterakim tekaüt (40) seneden heri hizmetlerin de bu lu ilduğ ll  

nıalıallesindeıı Me- meaşının itasına dair' Halyadaki şirket tarafından bilâ sebebin çikaril-

, dığıııdan şirket hakkında lâzinığelen nuıamelei 

kanııniyenin ifası istirhamı m havi Memet

oğlu kara Ali mıılıriyle yüksek reislik maka - 

lllina îaKtlİlIl oluimn uraıhal, encümenimize
lıava le  bıı\-ııri lıı ıa ^ Ja  tftk ils  ve  nıii-

zakcM'e o lu n d u .

Mesele sırf luıL'ulu şnlisive dnvnSllICİAlI 

ibaret hu iu ıın ıağ la  ait o lduğu  mahkemeve

ıııııraait cylcıııcoiııiiı niTAiiifli t̂ nümi-
n c  k a r k r  v e r i l d i .

K .  .V  K . taı-îhî

157 İzmit: hapishanesin- tahliyesi

de s ıır ı ıç lı ı  O s ı ı ıa n  d a ir

204 30-12-928

ricasına ' Kiırt ısyatıı ü^eriîie İ7iııit hapishanesine
I naki edildig'inden §ark mahkûmini meyatıında 

kendisininde tahliyesi istirhamını havi Osman

oğlu Reşit iırzasiyle yüksek reislik ınakamıııa
ta k d im  o lu n a n  a r z u h a l e n c ü m e n ıır ıiz e  h ava le  

I buyurulnıağla keyfiyet tetkik ve müzakere

olundu.
! Tecili takibat kanunu ancak hadisei isyaniye

‘ ile alâkadar olan mahkûmlara ^m il olup adi
I ınahlfûnıların lııı Ifanıınö^ıı istltüdclcri imkânı
' h u lu n u ıa U ii^ i ı ı i ı ı  a rz u lıa l saliibint.- te fh im in e

karar verildi.

K. .V K . ta r î l ı î

205 30-1 2 - l Q 2 8
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19Q

437

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

Suşehri pörek karye 

sinde muhtar Aiınıet 

oğlu Vusuf Ef.

Arzuhal hulâsası ı Kiicüiikmi karan v(‘ ııo s('Im [̂)I(mi verild iğ i

I Temlik kanunu mucibince hakkı tefevvüzü 

haiz olanların (6) ay içinde müracaat eylemeleri 

zarurî isede emvali iii\yY\ menkule kaydlannı 

' çıkanncaya kadar müddetin (())ay daha temdidi 

I istirhamına dair Ahmet oğlu yusuf imzasıyla 

yüksek reislik makamına sunulan arzuhal tetkik 

ve mutalea olundu

İcabı müzakere olıındııkta: bu yolda varit 

olan diğer arzuhaller üzerine Mal. V. inden 

gelen cevaplarda bu müddetin temdit edilmeye

ceği bildirilmiş olmağla matluplarının isafına 

kanuni imkân bulunmadığının müstediye tef

himine karar verildi.

K. .V' K. tarihi

200 30-12-1928

i İstanbul sultan selimi 

civarında hatip mu- 

slihuddin mahalles- , 

I inin fıstık dibi mev

kiinde m İşmarcı yo- 

i kuşunda 12.¥ hane

de mütekait muallim' 

Sadettin-Ef.

Maaşına zam talebi

ne dair

Aldığı 455 kuruş tekaüt maaşiyle temini ma

işet edemediği gibi ağır surette malûl olduğu

ndan başka bir işle iştiğalede muktedir olmadı

ğından askerî malûller gibi tahsisatlarına 

miktarı münasip zam icrası istirhamını havi 

Sadettin imzasiyle yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize havale buyrul- 

mağla keyfiyet tetkik ve müzakere olundu.

Malûlini askeriyenin vatan müdafaasında 

kurşun ve top gülleleri karşısında, hayat ve 

memat mücadelesinde, gösterdikleri feragati 

nefs ve fedakârlığın mükâfatı olduğuna göre 

bu mükafatın malûlini mülkiyeye de teşmiline 

kanunî imkân görülemediğinin arzuhal sahibine 

tefhimine karar verildi.

K. .V. K. tarihi

207 30-1-1928

449 Aksaray : polis ko

miser muavini Ah

met Tahir tîf.

emlakine vaki mü

dahaleden şikâyet

Babası Ali, efendiden intikal eden emvali 

gayrı menkulenin vazıulyedı bulunan şahıslar

dan istirdadı için ikame eylediği davayı kay

betmiş ve bu hüküm temyiz mahkemesince de 

tastik olunmuş isede a i8  den 324 e kadar 

teğallup ve 324 den 340 a kadar Ankara ve 

civar vilayetlerde polis meslekinde bulunduğun

dan müddeti seferi bait itibariyle iddia eylediği 

mürurü zamanın kat'î davasının yeniden 

tetkiki istirhamına dair Ahmet oğlu Yusuf im

zasiyle Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

tatkık vc müzakere olundu.

Arzuhal sahibinin iddia eylediği esbapta
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' Arzuhal verenlerin 

^  adı, sanı ve otur- 

<  ! dukları yer

Arzuhal hulâsası | I'Jiciiınen kararı v(* ne sohepton verild iğ i

] 27 Sivrek: Ta lır ira t Mü- 
diırü sabıkı M ilin i E f.

Açığa çıkan imasın 

dan şikâyet

393 Bursa : camii kebir ! 

imamı evveli Ali : 

Vasfi Ef. ve rüfekası

İstihkaklarının 

viyesine dair

tes-

mururu zamanı katedici bir şart gförülmediği 

cihetle tayini mumaeleye imkân RÖriilmediği- 

nin kendisine tefhimine karar verildi.

K. .V' K. tarihi

20 S 30-12-1928

Sivrek tahrirat nnıdnrliiğünden haksız ola

rak açığa çıkarıldığından talebi madeleti havi 

Hilmi imzasıle YüLsek Reislik makamına sunu

lan arzuhal Encümenimize havale bnyrulmağla 

keyfiyet Da. V. ine yazılmıştı .

Gelen cevapta : mumaileyhin vazifesine 

devam etmemesi ve işrete inhimaki Sivrek 

vilâyetinin raporiyla Mülkiye Müfettişliğinin 

iş'arından anlaşılmağla 10/8/330 tarihinde azil 

edilmiş olduğu bildirilmiştir ,

İcabı müzakere olundukta: mumaileyhin 

hal ve hareketine göre hakkında tatbik olu

nan muamele kanunî bulunduğu ve memurin 

kanununun neşrinden mukaddem azli hasebile 

mezkûr kanun ahkâmından istifade edemeyeceği 

hususlarının kendisine tefhimine karar verildi.

K. K. tarihi

209 2-1-1929

İşgal zamanına ait matluplarının tesviyesi 

istirhamına dair Bursa cevamii hademei hay

ratı imzalarila yüksek rdslik makamına sunu

lan arzuhal encümenimize havale buyrulmağla 

keyfiyet Mal. V. ile Ev. U. M. ine yazılmıştı.

Gelen cevaplarda: müstediler tarafından is

tenilen paralar hazînenin doğrudan doğruya 

esbabına borcu olmayup evkafın sakıt hükü

metten mütevellit ( 9065 ) lira ( 12 ) kuruş 

matlubu meyanında bulunmasına binaen matlu

plarının hâzinece tesviyesine imkân olmadığı 

gibi mahsubu umumî kanununun ( 3 ) üncü 

maddesile mahsuptan istisna edilen devairi 

resmiyenin sakıt hükümetten olan matlubatı 

tekâlifi milliye düyunu ile birlikte düyunu 

umuıjıiye bütçesinin (100) üncü faslına mevzu 

tahsisattan tesviye edilegelmekte iken ahiren 

meclisi âlice kabul buyrulan ( 1012 ) 

sayılı kanunla yalnız tekâlifi milliyenin 

faslı mahsustan tesviyesi kabul edilerek devairin 

bu kabil matlubatı bundan hariç birakılmış 

olduğu cihetle halen bütçeye bunun için tahsi-



Ata

Arazuhl verenlerin 

~ adı, sanı ve otur

dukları ver
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Arzuhal hulasası l'JnciinK'n kararı ve ne s(‘|j(;j)l(Mi vc.'rilcligi

sat konulmadıkça vc ya bir kanun olmadıkça 

evkaf idaresine dahi ita edilemeyeceği bildiril- 

ıııişlir.

İcabı müzakere olundukta: Arzuhal .valıiıv 

krinin halen matluplarını isafa kanunî imkân 

bulunamadıjr^ıniiı kendilerine tefhimine karar 

verildi. K. No K. tarihi

”  2T(T“  ~2-1T92()

502 İstanbul ba^^çe kapıı Açığa çıkanlıııasından 

kasapyan hnn birinci şikayet 

kat iMalatvalı Turhan

177 İstanbul : Beyazıt Civanndaki tütüncü 

tramvay tevekkuf ma- dükkânının şeddi is

hallinde N: 1, tütün ; tirhamına dair, 

bayii malûl gazi 

Nuri F'f.

liammal başı bulunduğu halde yerine baş- 

kasinin tayini sııretile mağdur edildiğinden 

hakkının ihkakı istirhamına dair Turhan imza- 

sıle yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

encümenimize havale buyrulmağla tetkik ve 

mütalaa olundu .

İcabı müzakere olundukta müstedinin iddiası 

bir hakkı şahsı talebinden ibaret olup arzu ey

lediği ve ait olduğu mahkemeye müracaatla 

hakkının ihkak eylemesi lâzım Kcidiğinin 

kendisine tefhimine karar verildi .

K. .V K. tarihi 

211 2-1-1929

Dükkânına muttasıl İranlı tütüncünün 

satışa devam etmekte bulunduğu cihetle nıen'i 

istirhamını havi malül gazi Nuri imzasile 

yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

encümenimize havael buyrulmağla keyfiyet 

Mal. V. ine yazılmıştı.

Gelen cevapta: istanbulda mevcut bilumum 

bayi dükkânlarının satışlarına göre tasnif ve 

malûlinin derecesine göre kur’a keşidesi 

suretile tevdi edildiği ve bu meyanda İranlı 

tütüncüye ait olup İstiklâl harbi ( l ) inci 

derece malûllerinden yüzbaşı Cevat beye 

isabet eden dükkânda mumaileyhe vekil olmak 

üzere haci Hüseyne beyiye teskeresi ita 

olunarak satışa devam etmesine müsaade 

olunduğu ve yapılan muamelenin muvafıkı 

kanun olduğu bildirilmişti.

İcabı müzakere olundukta: Tevziatın kur’a 

ile yapıldığına ve müstedinin satıştan men'ini 

arzu eylediği dükkân sahibi aslisinin de 

malûl gazilerden bulunmasına binaen matlu

bunu tervice imkân bulunmadığının kendisine 

tefhimine karar verildi.

Karar.V _  K. tarihi 

" 212 ~ ~ 2-1-1929~ "
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346

! Arzuhal verenlerin

1 adı, sanı ve otur

dukları yer 

Aksaray vilâyeti: 

Arabsun kasabasının 

deliler atik karye

sinde meskûn İstan

bullu Melımet Cemal 

hf.

Arzulial hulâsası i kararı ve no selu‘[)lon verild iğ i

şehit oğlundan do

layı maaş tahsisi 

istirhamına dair.

314 Tarsus: sebil mektebi 

muallimi sabıkı Mus

tafa Şükrü

Af talebine dair

565 Koca eli: Hapisha

nesinde İdris oğlu 

Ali ef.

(Avasınnı tahfifi is 

tirhamına dair.

572 ; Yeni sayyatsüvarisi 

Hikmet F:f.

istiklal madalyası 

talebine dair

Şehit düşen oğlundan dolayı şimdiye kadar 

maaş tahsis edilmediğinden şikâyeti havi 

Mehmet Cemal imzasiyla yüksek reislik maka

mına sunulan arzuhal encümenimize havale 

buyrulmağla keyfiyet M. M. V. ine yazılmıştı 

(jelen cevapta: mumaileyhin muamelesinin 

şimdiye kadar intaç edilmemesi kanunen sinni 

nizamiye vasıl olmamasına mebni olup 1 4 /IX /

928 tarihinde bu hakkı iktisap etmekle maaşı 

bilintaç (lo ) seıieliği numara ile Konya

defterdarlığına gönderilmek üzere M. B. M. 

iytine ]Q/ X I I /  928 tarihinde tevdi kılındı

ğı bildirilmiş, ve keyfiyetin matlubu intaç 

olunan arzuhal sahibijıe tefhimine karar 

verilmiştir.

K. A" K. tarihi

213 2 - 1 1929

Ruhsatsız dikdiği tütünden dolayı mahkûm 

olduğu naktî cezayı vermeğe kudreti buluma- 

dığından affi istirhamını havi Mustafa Şükrü 

imzasiyla yüksek reislik makamına takdim 

olunan arzuhal encümenimize havale buyrul- 

mağia keyfiyet tetkik ve müzakere olundu. 

Talebi vakiin is’afına kanunî imkân «görüleme

mekle keyfiyetin arzuhal sahibine tefhimine 

karar verildi.

K. .V' K. tarihi

214 2-1-1929

Haps cezasının kalebentlioe 'tahvili istirha

mını hayi Koca eli hapishanesinde mahl<ûnıen 

mahpus Ali imzasiyla Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize havale buyrıil- 

mağla keyfiyet' tetkik ve müzakere olundu .

Talebi vakiin isahnı icab ettirecek kanunî 

bir sebep görülemediğinin arzuhal sahibine 

tefhimine karar verildi.

K. .V' K. tarihi

215 2 - 1-1929

İstiklâl madalyasiyle taltifi için seyrüsefe

rde bulunması dolayisiyle vaktile müracaat 

edemediğinden millî savaştaki hizmetlerine 

mukabil mezkûr madalya ile taltifi istirhamına 

dair yeni Sayyatsüvarisi Hikmet imzasiyla yük

sek reislik makamına sunulan arzuhal encüme-



16

o
Arzulial verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası ! Encünıeıı kararı ve no sebeı»l<Mi verild iğ i

i

} ilimize havale buyrulmağla keyfiet tetkik ve 

! müzakere olundu.

İcabı müzakere olundukta İstiklâl madalyası 

kanununun {I ) nci maddesini müracaat tarihini 

kat'i surette teshil etmiş bulunduğundan arzu

hal sahibi talebinin isafına imkân görülmemiş 

ve keyfivctin kendisine tefhimine karar verilmiştir

K. .V __J<:.trrihi 

21() 2/1/1020

483 Kavalada zal longu 

cattesi N. 2 H Sait 

cf.

150)lil<ier listesinden' 

ihracı talebine dair

Dahil bulunduğu ( l 5() ) likler listesinden 

ihraç edilmesini musterhim H. Sait imzasiyla 

yüksek reislik makamına takdim olunan arzuhal 

encümenimize havale buyrulmağla keyfiyet 

tetkik ve müzakere olundu .

Me\zuu bahs ( 150 ) likler listesi Pek 

uzun \e ince tahkikat neticesi olarak tesbit 

edilmiş ve Lozan muahedenamesiyle katiyet 

kesP etmiş bulunduğundan tağyirine imkân 

bulunmadığımn arzuhal sahibine tefhimine 

karar verildi .

K A" K. tarihi

217 2-1-1029

573 Ayvalığın Kemal 

paşa mahallesinde 

mukim müteveffa 

Süleyman ağa mah

dumu Ali Rıza ef.

iskânı hakkında Hakkı iskânlarının iadesi istirhamını havi 

Ayvalıktan Filâth Süleyman ağa veresesi namı 

na Ali Rıza imzasiyle yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize havale buy

rulmağla keyfiyet tetkik ve müzakere olundu.

Arzuhal mündericatinda ; 10 - 11 - 102S 

tarih ve (4o) sayıh kararımızın tağyirini icap 

edecek bir sebep görülmediğinin arzuhal 

sahibine tefhimine karar verildi.

K. .V' K. tarihi

218 2-1-1029

1380|
102
436

İsparta: hoca zade t 

mahallesinde hoca j 

Şükrü efendi mah- ' 

dumu Mehmet Hakkı^ 

Ef.

Encümen

itiraz

kararına Encümenimizce ittihaz olunan 18-4-1028 

tarih ve 532 sayılı karara itirazı havi hoca 

Şükrü efendi zade Memet Hakkı ve iki refiki 

imza ve mühürleriyle Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal, encümenimize havale buyrul

mağla keyfiyet tetkik ve müzakere olundu.

İstida münderecatinda serdolunan müddeiyat 

evelki kararımızı tağyire badi olacak kanuni 

sebeplere istinat eylemediğinden sabık kararı

mız veçhile derecatı muhakimden geçirmek
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Arzuhal verenlerin 

sanı ve otı 

dukları yer

3 ’'H adı sanı ve otur- Arzııhal hulâsası liHciinKMi karan v(‘ lu? S(‘l)('j)l(Mi V(‘i‘il(lii>i 

«

suretiyle haklarını istifaya çalışmalarının arzuhal 

sahiplerine tefhimine karar verildi.

K. .'V' K. tarihi

219 2-1-1929

125 İzmir kasaba demir 

yolu hareket^ ser 

müfettişi Süleyman 

Ef. ve refikleri.

bankalardaki mevdu

atlarının hâzineye 

maledilmesinden şi

kâyet

578 Kilis : mütekaidini

I askeriyeden kıdemli

i yüzbaşı Halil Salim

B.

tahsisatının tam veril 

meşine dair .

Umumî harp esnasında müzayekai hayat 

dolayısıyle taraflarındaııTtesis olunan iaşe teş

kilatı sermayei müte bakiyesinin İzmir kasaba 

demir yolu koperatifi namina kendilerine 

tevdii istiriıamım havi İ/mir kasaba demir yol 

memurları tarafından ve İzmir merkezinden 

çekilen telgrafname encümenimize havale buy- 

rulmağla keyfiyet Mal. v.liine yazılmıştı.

(jelen'cevapta;,Umumî harpte İzmir demir 

yollarının'hükümet tarafından işledildiği esna

da memurların ucuzca iaşeleri için temin edilen 

mevadın satışında hasıl olan sermayenin o^sı- 

rada*levazımatı umumiye reisi olan müdürü

umuminin gösterdiği teshilât ile ucuzca temin 

edilen şeker pirinç, çay gibi mevadın bir hey’- 

et teşkil ve memurine az bir temettüle satila- 

rak hasıl olan temettüden ibaret olduğu 

anlaşılmasına göre memurlara ait olmadığı 

tebeyyün ■ eden "mezkûr paranın hâzineye 

intikali zarurî bulunduğu ve şu hale göre 

hâzineye intikal eden bu paranın bir kanuna 

müstenit olmadıkça hiç bir yere tahsis ve 

itasına imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta: memurlar larafın- 

daıı verilen sermayenin' nıımasından değil memu 

rinin telivini ihtiyacı için Mükûmet tarafından 

tedarik olunan havayici zaruriye satışı temet- 

tüüııden birikmiş bir para olduğu için bunun 

hâzineye aidiyeti ve başka tarafa tahsis ve 

itası kabil olamayacağına ve keyfiyetin telğraf- 

name sahiı^lerine tefhimine karar verildi .

K. .V' K. tarihi

220 2-1-1929

Muhassas tekaüt ’ maaşının tezyidi istirha

mına dair Halil Salim imzasıyla yüksek reislik 

makamına takdim olunan arzuhal encümenimize 

havale buyrulmağla tetkik ve müzakere olundu.

İcabi müzakere olundukta : Askerî tekaüt 

ve istifa kanununun sarih ahkâmı dairesinde 

tahsis olunan maaşatın tezyidine imkân görül-
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Arzuhal verenlerin

adı sanı vt* otur- Ar/ulıal hulasavsı İJiciııııo ıı k ^ rün  \c lu* \t‘nM ıg i

duklan yer

ıncdiğinin ar/ulıal sahibine ict’hiınine kaiiir 
\'crildi .

K . K . tarihi

221 2*1-1 Q2<)

28 Üsküdar tekke kapu- 

sunda Selâmi Ah 

etendi mahallesinde 

çjkma/ bahv;p soka

ğında .V’ 2- A\cınrt 

Ali VI

i\\cktt'pten ihracın

dan şikayd

1 7 0 7  Kü«y‘iık  Uöyu A d a  T a h r ir i  araz i kotıı- 

tepc  e l ıa l is i j ıden  .\\us- s iy o m n ıd a n  §ii<âyct

tala Rehccf Pf. vc

rüfeknsi

l i iç  b ir It'naiıyı olmadı;;’ ! tıaiât İoiaııbul 
îîi-’.tiri fen mektebinden ihra\: edildiğinden şjkâ 
veti havi MetTiei A li im/asivl;ı viiksak reislik 
makamına sunulatı iki iir^'iıhal encümeninii/( 
luıvalc buvnılnıa»ia kcytivri Xa. \'. ine 
\;ı/ilnnştı.

( jclen crviiiMa : mıımailevlı İstanbul natiN 
fen mektebinin ( >) ncü devresinde ipka kal
mış \e bundan mütevellit iğbiranna^binarn 
serkeşane muamelâra lasaddi ve gayri layık 
etvar %\X‘ lı.'irekata icHsar evleınesi ü/.erine 
mckteprt' bakası caiz .yörülemeyerek 02() sene-
sinck' kaydi terkin kılııulı.o[i ^vc vııkubulaıı
tnüraeaar  vc is l ir l icum ı'ı/.eriiıc ıs lah ı h;ıifc'dıı- 

i ' ım id iy le  A nka ra  na f ıa  tVıı ınclctt'l^ino ka\d 

cdilmi:Şst‘df' 1)28 sonesi im t i h a n ı n d a  dersten  

ipka  cd ih n e s i  h a s e b iy lo m e k te p  i a l i n ı a î n a m c s iur
icvfikatı ihraç edildiği b ild irilm iş tir.

İo.'ih! ıınly.'ikfrf (iîıııi(iııl(!,j': r;ılııı/ İM.ınl)iıl
lUlt IH ten MK-ktcbi IH.İC t le g i l  .\tıl<ara na}ı,ı Vcıı 

mcklf l '> indc‘ dc"^ ım ıv a f fa k  o lam i\ an a r /u l ıa l  

s a h ib i n i n  l'»u h a p ta k i  şikâyt-li \aril <>ln\aya<.‘aî>ı 

• i ib i  \ cnidcMi '* nıekteb<- k.ı\ ı \ «' k a b ı t in  da 

mümkün ()l;mıayaca^ınıil kı'iulısınc ICİİlitllİllf' 

karar v’erild i.
K . A'' '<• tarihi 

222 2 M 1020

(:3) ı ıu ı ı ıa ra l ı  la j ı r i r  kurDİ,-^}oıın laıal'incJaj) 

ic ra  k ıh ı ıa n  ta t ır irde  fah iş  k iy tnc i  t a k d ir  <>ıim-

du.Juııdan şikâyeti havi Küciik Kovu i}lM'k(7 İİl
den Adaıepe Köyü halkı namina Muştala \'V 
arkadaşlar! im/asıyla yüksek reislik ınakaıııin.. 
çekikli tel^'afııaınc cncünıenimi/.c havale
buyuruhna^la kevfiyct A\al. \’. ine ya/iimıştı . 

(.jcicn cevapta.: z ik ir olunan Adatcpc K(>\ü
h ı ıd d ı t  da lı i l indv ’-kı /ey t i t ı l ik le r le  t:ırl:ıl.ır;\

kunıısS'Onca takdir edilnn’ş olan kıymt t̂lei'c*

ij't'rüis ıtıfıkpii^titt ihMtntıdurinan l ı t r ı ı ın *
dan \’aki olan itira/atin istinaf knmisvonnn- 
CH rctkıkindii işb ıueytin iik ic r ilı̂  iarlalann Kiv- 
nu'ti ınukaddcrderi tahriri ara/ı la lin iH tiın ın l ] o)
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Arzuhal \ereiileriii

adı sanı \e o tu r 

duk lan vei'

1 00 İ s ta n b u l : yetı i pos-

liiluıııc civarında
h(jh\;u' ır i i i lu ı i les indc 

*>() . V . Iii i ı ıedc Ş u 

ra \ı frATİlg’Hi-  

dan nıı'ifek.M'ı' Haşan
Sabri l"l.

o I ■Aîyuu K a ra  lı isurdH 

t İ K  c a r d u t ı  K a n d i y c t i  

dcın i i '  o^ iu l'la>aıı
t*f. \T nılVkası

tjıaı ı

\r/ulıal lıulâ>^ası Kııriiııifn k;ır;ın \r m* ciı vcı-ildip’

.B-*.tıeeır jü.*, , ..........  ̂ •. ■■ m-t ı*ı -fi» ı
rıcı maddesindeki şari lar dairesıiıdc hali iıa/ır 
alıuı sanın \t ( lo )  seııode .Ç^etiırcekle-ri hasılat 
ııy; !̂ ! dikkat \r itin.ıy;ı cdmıunk sıııv iilp  takdir 
rd iin ıis  o ld u fn  anladı hnasma ınehni j^frrk  
kövlfilerin se»'ek.y,iTial ıni'ıdürlnğünrm i ir;:/larnıuı 
rcddin \c h;ıddi itidalde buhuıan tuukadder 

’kiyıııcticrİM tasdikine kaı ar n erdiği \ c böylccr 
h^ ẑiue ve halk hükukıırmn mihcsa\'iyetı dikkat 
n^/yrrna ^ılındığı b ild irilm i^ tii'.

İcalıı rnii/akert.' uluııdukia : \nkardaki i/rihıa 

ııa/araıı ııifzkûr köyün lahririndf; ni/arna. ımı- 

â'ayir biı- hal bııhmmadîğı ankujilr.ıış ohna'^la 

ıpiğral’ sahibine icnıiırıiiK» karar \'o:riĵ ii .

K. .V‘ K. tariiıi

22) 2-I-l<)20

D e rsa n jhk  ın a a ş ın ı ı ı  

iadeten tahüiî 'i  ı s t i r -
h . ı n ı ı n . ' i  d i i i r

kilitli Müieyiiı y\ni 

t-t'. niıı tek;M'u ma;-ı 

şının dcN’aniı iıası 

ricnsiina d;n‘r.

.' i juravı cvkaı ,\ /a l ığ ı ı ıd a ı ı  ı ı ıü tc ka i l  ohij^ 

le ka i i ı  nıaa^jini aldı;^ı ^ ib i  N u ru  O s ı ı ıa ı ı iv c
C .ı rn is in d o  h ı ı l ı . ı r i  lu u ı l ı y ı  d<ıl;ıyKsıla cJ.ı h i r  

nu i i iş  ; ı ln ı;)kt: ı  ikon biı- l<;ıc lüahaldt-n i ik i . i ş  

is t i fa s u n n  .^avrı ka nun î oldn.^undan bahsilc^ 
d e i 's ia rn l ık  \c b ı ı ( ) ; ı r i  l ıa nhk  ınnaş vf* m ı ı lu i s -
>asaııntf i kai o lunduğundan ş i k î ı v f i i  h;-ı\'i 

I ,'5r( l } r i  İ I I IÛ IM İ İ I  vri|(,1Ch râ>l i l\  l l l i l lu l in i l ln
j ' i ı ı ı ı ı la i )  Mi/'nİKil r  ı ıc i i ı  ı i f  n i ın  i/r.t- h ; ı\ r i l r  1-n ıy r ı ı -  

l l l l . l i ; ] . !  kV'\ \'. İllf \MXIİ1IIKŞI I .

( ıcKfi ı cevMi'**-' : u tuM K iı iev l ın ı  ı ın "uc r; ık i ın  
c le rs ia ı ı ı i ik '  ın .- ja ş l . ın ın ı ı  ı ı ı ı i t<’' r ; ) k i ı ı j lc r i ] r -  b ir l lk ı<*
LİP i i ıa l  rcK\ivt*,>ı ! f i / ı ı ı ı ı ı ı  I s ıa ı ı h ı ı l  u ıü t n l l i t ö ı i  

ı ı iüha^ ib i n i f ' s ’n l i i i^ i ' i iK '  ıc,l)li;;: td i id i^ n  b i id ı r i l -  
ın i ş  (»lınaj^la aı/ . ı ı l ıa l >ahibiıic K i ' l ı im i iK ;-  karar 

v e r i ld i  . K .  K .  ia r i l ı i
2 2 '-y J - 1 - J <) _’<)

M ı ı l ı t u e i ı ı  K r t i t ) i ı ıd c ı ı  i i id ık ia ı  ı ın a i is ia r i  ka( 
ı.'d i id i,Çi fiiJen n-kr^ır ı;tlı>is>ı i . '- r i ı f ı ;n ı ı ı  ı ı.ı cf;iir 

O i r i ı ü  M i ise y in  Acjvni \e ıı iu-kas^ ı ı ı r / j ıh n ' i Ic  
\ nk")'fl< ı v ı s l i k  ıı;;!İ<;!mı n;ı s ın ın  hm ; ( r / ı ı l i ; ı l
( ' i iL 'n ı ı ıc n iu u vt '  l ıa \a lr  h u v n ıh ı ıa ö la  ko v i iye i 

M al.  \'.nc v a / ı i ı ı ı ı ş i ı .
Cj-. 'kıı c(.‘\aı>ıa; u ıu h ıa c in  A\.ıaşuıı l ı ı i ıç f 'dcn 

lav v d i lu ı ı ş  <'l)))a,s)n.! biıı.ıc'n )n̂ ,7KÛr l( ' rU (n c i l
m ulı;; .̂-~;ı  ̂ ı ı ja ; iş ; ıv ı ı ı  iu io i iK ı k . ım m i i 11; k ıı o l ı ı i i i -

c l iy ı  \e- PDisalı l ı.i lck)ıickı d;ı hu yold^ı n n u n ı i f lc

V lu l J in l ı 'n ı^  l ih n a y L ı  a r / i ı ! u l  >;^!ııplcrı-
ik' î f t h i ı ı ı i n i '  l ; ;! rar v e r i ld i .

1\. .V K .  ia r i l ı i  

i M - 1' ) ? ( ) '



20 -

*

”§  ^  
N '

146

402

Arzuhâr* ‘ verenlerin 

adi sanı ve otur

dukları yer

Alaiyenin Gazi paşa

nahiyesinden molla

osnıan oğlu hilmi 

ve rufekası

( tel 204 )

. r - r . . .  . . . .  . . j. ' •  '  • ■ V ı ? - .  • A - *  ■.

Arzuhal hulâsası i(m i c İi i i k ‘ ii karJU'L \(‘ lu* s(*l)(‘j)(.('n v r n M i i ^ l

Köylerile diğer köylerde eşkıyalık katillik, 

hırsızlık ve soygunculuk eden bir takım şeri

rlerden eır.ııiyetleri nıünselip olduğu iddiasilc 

şikayette bulunan molla Osman oğlu Hilmi 

ve rüfekası inr/alarila Gazi Paşa merkezinden 

yüksek reislik makamına çekilen telğrafnamc 

encümenimize havale buyrulmağla keyfiyet 

Da. V. ine yaz’.hnısti .

Cjeleıı cevapta; İnce ağn küreklisi ahalisin

den Hııseyin ve rüfekasının şekavetle nıelııf 

olmadıkları \e ancak bir kısmının hayvan 

hırsızlığı yaptıkları sabit olduğundan tutularak 

adliyeye tslim olundukları bildirilmişti.

İcabı müzakere olundukta: hükümetin cürüm 

sahiplerini tutarak mahkemeye tevdi eylediği 

aıılaşılmağia keyfiyetin telğrafname sahiplerine 

tefhimine karar veridli

K. .V. K. tarihi

226 2 - 1 - 1929

Ankarada öksüz 

caddesinde gür çeş

me sokağında IS.V* 

da sakin müteka

idinden Hüseyin 

Nazım ef.

Terfihi

dair

istirhamına Memuriyetinden açiğa çıkarılması mağdu

riyetini mucip olduğu cihetle talebi nıadeleti 

havi Saray kaymakamlığından mütekait Hüseyin 

Nazım imzasile yüksek reislik makamına tak - 

dini olunan arzuhal encümenimize havale bu - 

yrulmağla keyfiyet Da. V. ine yazilmiştı.

(ieleıı cevapta: mumailiyh aczinden dolayı 

hakkında memurin kanununun birinci muvakkat 

maddesine tevfikan muamele icra edildiği ve 

kendisine kanun dairesinde tekaüt maaşı tahsis 

edileceği bildirilmiştir.

İcabi müzakere olundukta: mumaileyh 

llakkında kanunun vekâlte balı ş eylediği salâ

hiyet dairesinde muamele yapildiği ve tekaü

dünün de derdesti icra bulunduğu anlaşilmağla 

keyfiyetin kendisine tefhimine karar verildi.

K. .V' K. tarihi

227 2-1-1929

779
862

Bünyan: Meclisi u- 

ınumî âzasından 

Mustafa b. ve rufe- 

kası Bünyan İbra- 

iıim bey mahallesi 

heyeti ihtiyariyesi

hükümet

hakkında

konağı Kayseri vilâyetine mülhak Bünyan kazasi 

hükıımet konağının eski yerinde kalması leh 

ve aleyhinde müteaddit imzalarla yüksek reislik 

makamına sunulan iki arzuhal encümenimize 

havale buyrulmağla keyfiyet Da. V. ine 

yazılmıştı .

Gelen cevapta: berayı teftiş Bünyan kaza

sına giden Kayseri valisinin hükümet konağı



2l

Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

1

Arzuhal hulâsası jl'JUMİıneıı karnrı vt* in* sehoplon Vf*ril(ligi

hakkında yaptığı tahkikata nazaran: eski hükü

met konağının kasabanın pek yokan ve kenar 

bir mahallinde ve eııüp çii<nıası ^^ayet müşkül 

bir mahalde yapıldığı ve hükıımet dairelerinin 

bu binaya nakli halk için müşkülatı tevlit 

eyleyeceği gibi kasabanın aşağıya doğru 

tevessü ve inkişaf etmekte bulunması hasebyle de 

muvafık görülmediği ve hükümet devairinin 

şimdiki mahallinde kalması muktazı bulunduğu 

bildirilmiştir .

İcabı müzakere olundukta: hükümet konak

larının halkın kolaylıkla gelüb gidebilecekleri 

ve toplandıkları yerlere yakın bulunması zarurî 

bulunduğu ve bu günkü vaziyet bu hususları 

temin eylediği cihetle tağyirini mucip bir 

sebep görülemediğinin arzuhal sahihlerine 

lefliimine kara verildi.

K. .V

228

K. tarihi 

2 - 1 - 1 0 2 0
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1 r4i

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer 

Menıct Şerif zade 

Mustafa ef.

Arzuhal hulasası k a ra rı v(' ıu3 sh1x;|)1lmi v o riM ig i

Moskova teknionıu- ' Türk tabiiyetinde bulunduğundan tahsilini 

na kabulü için teşeb- ikmal etmek üzere Moskovada âli teknikonia 

büsatta bulunulması kayt ve kabuli için muavenet 

ricasına dair ' Şsrif zade mustafa imzasile

makamına takdim olunan ve

talebini havi 

yüksek reislik 

encümenimize

havale buyrulan arzuhal üzerine keyfiyet 

Maf. V. ine yazılmıştı.

üeleıı ce\apta : mumaileyhin Moskova 

teknikomuna dühülü için Büyük Elçilikçe 

yapılan teşebbusat Soviyet makamatınca esas 

itibarile kabul edilmiş isede makamatı müta- 

allikası tarafından icra kılınan imtihan neti

cesinde evelemirde bir ihzari kursa devam 

etmesi lüzumu tahakkuk ettiği ve esasen 

Mustafa efedinin askerlik çağı da hulul etmiş 

bulunduğundan evvela askerlik vazifesini 

ifa için memleketine azimetinin kendisine 

tebliğ olunduğu bildirilmiş olmağla arzuhal 

sahibine tefhimine karar verildi.

K..V' K . tarihi

229 2-1-1929

124 Adana: Polis müdü- bir kaymakamlığa ■ Bazı metalıp ile beraber bir kaymakamlığa 

riycti vasıtasile sela-tayini istirhamına dair tayini istirhamına dair Cemal imzasile Yüksek 

nik lisesi mezunlari- Reislik makamına sunulan arzuhal encünıenmi-

ndan cemal ef. ze havale buyrulmağla mütalea ve müzakere

olundu .

Gerek bazı memurlardan şikayet ve ilerek 

kaymakamlığa tayini hususundaki metahbınin 

ait olduğu vekâletlere müracaat suretile halli 

cihetine »itmesi icap eyleyeceğinin arzuhal 

sahibine tefhimine karar \'erildi.

K . .V K . tarihi

280 2-1-1929
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593
585
616
559

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

Sirkeci: ınaltya iıaıı 

tüccarden yüz başı 

zade Sait ef. 

Anadolu liisarinda 

toplar önihıde ımı- 

kıın Safi ef.

Arzuhal hulasası Ijıcüm on  kararı vo no sohoploıı vorildip,’!

Anadolu hattına dair 

bazı maruzat

Anadolu hattının mubayaası müzakeratı 

dolayısıla bazı metalibi havi Sait ve Safi im 

zalarda yüksek reislik makamına sunulan ( 4 ) 

arzuhal encümenimize havale buyrulmağla 

mutalea ve müzakere olundu.

Anadolu hattının mübayaaya dair olan 

mukavele lî. M. A\. 11. U sinin 13-12-1928 

inikadında kabul buyrulmuş olmakla tayini 

muameleye imkan .görülmediğinin arzuhal 

sahiplerine tefhimine karar verildi.

K. .V' K. tarihi

231 2-1-1929

379 Adaııazansu başlına- Oğlunun akıbetinden

hailesinde 4 mıma- malumat talelıini

ralı hanede Bayram l'*'ivi 

Hoca

48 Numaralı sahra postası karargâhında 

müstahdem oğlunun nerede bulunduğuna 

dair malumat alamadığından şikayeti ha\'i 

Bayram iınzasile Yüksek reislik makamına sunu

lan arzuhal encümenimize havale byuruhnağia 

keyfiyet h\. M. V, ine yazılmıştı.

(jelen cevapta büyük harpte (48) numaralı 

sahra postasında yazıcı olarak müstahdem 

olan Abdülmecit efendinin meydanı harpte 

şehit veyahut kayıp olduğuna dair zayiatta bir 

kayit bulunmadığı ve mumaileyhin atik dör

düncü ordumuzun maruz kaldığı son vaziyet 

üzerine inğilizler tarafından esir edilerek esarette 

vefat etmiş olması müstebata almadığı ve çünkü 

İngiliz esaretinde vefat eden üseraımzın adedi 

(15 009) nııkdarında dulunduğu ve arzuhal 

sahibi oğlunun şehadetini iddia ediyorsa bir 

mahkemeden ilâm istihsali iktiza edeceği bildi

rilmiştir.

İcabı müzakere olundukta: Atik dördüncü 

orılumuzun malum olan akibctı dolayisile 

sahih ve muntazam bir kayit elde edilmesi 

ihtimali gayri varit bulunduğundan keyfiyetin 

arzuhal sahibine tefhimine karar verildi.

K. .V K. tarihi

232 2-1-1929

IDö Oenç kazasında ına- 

lazkirt jandarma 

bölük kumandanlı

ğından mütekait 

Memet nuri efendi

iadei vazifesi ricasina 

dair
Idareten tekaüde sevkı mağduriyetini mucip 

olduğundan vazifesine iadesi istirhamını havi 

mütekait jandarma yüzbasisi Memet Nuri 

imzasıla yüksek reislik makamına sunulan arz

uhal encümenimize havale buyrulmağla keyfiyet 

Da. V. ine yazılmıştı.

Oelen ce\'apta: muma ileyh Jandarma zabit-



Arzıılıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları ver

Ar/ıılıal luıirsası l'.nciııiKMi koran  v<‘ no S('1k‘[)|(M1 vcrildij^'i

nının ahvali umuıniyelerini tetkika memur 

edilen sabık nuış vilayeti heyeti tetkıkıyesinden 

viirııt eden rapor ve dosya ılc sicillerine naza

ran şayan istilıdanı görülmediğinden 17/10/336 

tarihli tastikı aliye tevfikan tekaüde sevk 

edilmiş olup şu suretle mesleğinden ayrılan 

ve sınıfı ihtiyata keçmiş olan mumaileyhin 

tekrar muvazzaf sınıfa nakline kanunî imkan 

olmadığı bildirilmiştir.

İ:api müzakere olundukta: filhakika sair ka

nunî sebeplerden sarfınazar 5-6 sene müddetle 

meslek haricinde bulunan bir jandarma zabiti

nin tekrar tavzifi mümkün olmayaca^inin arzu

hal sahibine tefhimine karar verildi.

K . No K . tarihi

233 2 /]/ lQ 2 9

20") İstanbul Kadı köy: memuriyetine 

lıasan paşa mahallesi ıııazbalanın ilası 

lia/if b( y sokağında lebine dair 

70 .V' hanede (>z- 
mi AuızaltVr e!'.

ait İstanbul Zeytunburnu fabrikalarında bu

lunduğu bir senelik nK'imıriyelir.e ait mazba- 

tanııı ( 3 ) aydanberi ila olıınıi'.adığından 

şikâyeti havi mezkûr fabrikalar muhasip ve 

mutemedi Cezmi Muzaffer imzasile yüksek 

reislik makaımna takdim olunan arzuhal encü

menimize havale buyrulmğla keyfiyet M. A\.

inden sorulmuştu.

Gelen ceva|)ta: mumaileyhin tapa fabrika

sında müstahdem bulunduğu sırada zuhur 

ettiği fabrika müdüriyetinden bildirilen 

ilişiğinden dolayi zamanı meftuıriyetine ait 

hesabatın rüyeti neticesine intizaren talep 

eylediği mazbatanın ita kıhnmadığı, ve elyevm 

hususu mezkûrun tahkiketına devam edildiği, 

ve istediği malumatı havi cetvelin bir sureti 

gönderildiği bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta; mazbatanın 

itasındaki sebep izah olunduğundan keyfiyetin 

mumaileyhe tefhimine ve merbut cetvel musad- 

dak suretinin kendisine tevdiine karar 

verildi.

K. .V'. K. tarihi

234 2 - l- lQ 2 9

4f)4 Adana hapsanesiııde 

dört yollu f '̂ahri Fıf.

af talebine dair Şark vilayetleri mahkûmları ^ibi kendisinin 

de affi istirhamına dair Adana hapsanesiııde 

mahkûmen mevkuf Dörtyolda Fahri imzasile yük

sek reislik makamına sunulan arzuhal encümeni

mize havale buvrulmağia nıutalea ve müzakere



- 4

Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve o tur

dukları yer
Arzuhal hulâsası l ‘jı<*i’mıon k a ra n  v i' lU! s(‘l)('j)l('iı v(.'ril(iip,'i 

olundu.
Tecil takibat kanununun istihdaf eyledi<>i 

.naye affi u ınu ıııi dc^il hususî mahiyette 
bulunduğundan kati nıaddesiııden nı.'ihkfını 
olan ar/uh,'il sahibinin nıatluhuıuın isafına 
imkanı kanunî buhınm<'Rİıİ>ımn kendisine' 
tefiıimine karar verild i.

K . .V' K . tarihi 

2:55 2-1-1920

137 
ıo;5 
i r ,  8

Trabızon: tekke ma
hallesinde 53 .V' 
hanede Sürmene riî-  
sümat memuru he
kim ouiu Salih F.f.

A ld ığ ı hane bedeli 
hakkında

1708 Balya: aşağı çarşıda 
bakkal boşnak Raşit 
vasıtasıla Şerif oğlu 
N u ri ni-

Maden
şikâyet

Şehit mülazım Zeki efendinin babası bıılun- 
, mak dolayısıla işğal eylediği evi tahtı işğa- 

linde iken miızayedeye çikanimasına • mebni 
' müzayedeye iştirakle ve ( 8 ) sene müddet ve 

( 8 ) taksitle satın almışsada harp esnasında 
e\’leri tahrip ediIdİLiinden borçlanma kanunu 
mucibince ve ( 20 ) sene müddetle taksite 

' raptolunınası istirham ını havi Salih imzası la 
yüksek re islik makamına sunulan arzuhal 
encünıenimize havale bııyrulmrtğia ki'yl'iyc-î 
Mal. V. ine yazılm ıştı.

, Oelcn cevapta : mumaileyhin ]0/|\’/ .'Mf)
' tarihinde işğal eylemiş olduğu hanenin :]] ; 

İM / 02Ö tarih ve 781 sayılı • kanunun neşri 
tarihinden evel ciheti mâliyece bilistirdat 
bilmüzayede 19 / X  ' 341 tarihinde bedeli 
( 8 ) sene ve ( 8 ) taksitte ödenmek üzere 
mumaileyhe satılm iş olmasına \e mumaileyhin 

, de taahhüt ettiği müzayede şartlarına riayet 
: etmesi ahkâmı kanuniye iktizasından bulunma

sına mebni mezkûr hane bedelinin borçlanma 
kanununa tevfikan (20) senede ve (20) tak - 
sitte alız ve istifasın» mahal oörülemediği 
b ild irilm iş tir.

İcabi müzakere olundukta : mevcut olan 
I b ir taahüt hükmünün kanunî b ir sebep olma

dıkça tao^yiri caiz olamayacağının müstediye 
tefhimine karar verild i .

K . No K . tarihi

şirketinden

236 -2-1-1929

( 9 ) senedenberi Balya madenlerinde çalış
makta iken hastalandığından kendisine baktınl- 
madığı gibi hakkı da verilmediğinden istidayi 
madeleti havi N u ri imzasıla yüksek re islik  
makamına sunulan arzuhal encümenimize



- 5 -

<

Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve o tur

dukları yer
Arzuhal hulâsası l'^nciiın(!iı kararı v<‘ no srîhopicn verild iğ i

havale bııyrulıııai^la k'cyfiyct İk. V. ine yazıl- 
n nştir .

( ielcıı cevapla: Zon.yuldak amele kamınuıuın 
(0) inci maddesi nnıcibince bilumum maden
ciler hasta ve kaza zede olan ameleyi mecca- 
nen tedavi ctlirııu\$e mecbur bulunduklarına 
‘»(ire arzuhal sahibinin hastalıoının tedavisi 
mümkün oldu.^u takdirde şirketçe bu vazifenin 
ifası ve aksi surette keyfiyet tazminat itasını 
icap ettird iğ i halde mahkemei aidesine taalluk 
ettiği b ild irilm iş tir .

İcabı müzakere olundukta : İk. V . inin  
' memsek olarak irae ettiği kanun (Eregii havzai 
' fahmiyesi maden amelesinin hukukuna ) müta- 

allik kanun olup diğer maden amelesine 
şümulü olamayacağından mektup sahibinin ait 
olduğu mahkemeye müracaatla istifayı hak 
eylemesi iktiza eylediğinin kendisine tefhimine 
karar veı ild i .

K . .V K . tarihi

TM f) - 1 - 1929

444 Hrdek: hükümet ta- Kıdem 
bibi Nafiz B. şikayet

tenzilinden Kanuni b ir sebep olmadığı halde kıdemin
den (3) ay tenzil edileceğinden şikâyeti havi 
lirdek hükümet helcimi Nafiz imzasile yüksek 
re islik makamına sunulan arzuhal cncümeni - 
mize havale buyrulmağla keyfiyet S. ve İç. 
M. V. inden sornimnştu.

(jelen cevapta : mumaileyhin Erdegin 
Kadiküyunden mübadil molla oğlu Rifatin  
yol bedelinden muafiyetine dair verdiği 
raporun ıstılahatı tıbbiyesine Bandırma hükü
met tabibi Naci bey tarafindan itiraz edilmesi 
üzerine bunu haysiyeti meslekiyeyi tahkir ve 
raporu tezyifat ile mahkemeye müracaat edilmiş 
ve istidası vazifei memuriyetten mütevellit bu
lunduğundan bahsile vekâlete gönderilmiş ve 
heyeti teftişiyece icra edilen tetkikat neticesine 
nazaran: Nafiz beyin filhakika verdiği raporda 

' ıstılahatı tıbbiyeyi tağyir ederek Erdek hükü
met hakimi diye imza eylediği ve Bandırma 
tabibi Naci beyin de buna haklı olarak itira z  
ettiği aı ;:lın ış ve henüz ilm i b ir heyet 
teşekkül ( iup ıstılahatı tıbibiyenin Türkçe 
mukabiİM i i  tesbit edilmemiş olduğundan ra
porlara cfskisi g ib i tıbbi ıstılahatın aynen derci 

‘ luzumlu olup her tabibin arzusuna göre bunu
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Arzulial verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası l^ncünıon kararı v(' ik* s(‘1)(‘|>1(mi vcrildi^’i

tefsir ve tepdil ve muamelatı resmiyede istimal 

edemeyeceği bedahetine ve indî olarak : P>dek 

kazası Omuru Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

tababeti namile hakettirdiği miıhrii istimal 

eylemesi yolsuzluğuna binaen indî muamelattan 

sarfınazar eylemesi kendisine ihtar olunduğu 

ve bu muamelesinde İsrarı üzerine müdürler 

Encümenince memurin kanununun ( 31 ) inci 

maddesi mucibince (3) ay kıdem tenzili sure- 

tile tecziye edilmek üzere müdafaasının ahzine 

ve hareketinin tevafuk eylediği Türk Ceza 

kanununun 23 uncü maddesine tevfikan 

tıakkında takibatı kanuniye ifası zımnında evrakı 

mahalli Memurin Muhakemat lıncümenine lıv- 

düne karâr verildiği bildirilmiştir .

İcabı müzakere olundukta: Istılahatı tıbiye 

ve fenniye ile memurin unvanlarının tebdili 

Hükümetin vereceği karara tabi olup her k('- 

sin bu bapta aklına geldiği t;uvda ıağ\irala 

kıyamı muamelatı devlet ve ıra.kıhaıı halkı 

müteessir ve belki mütezarnr eyleyccıği ciiıaı- 

le bu tarzı hareketin hiç bir surrtle tasvip 

edilemiyeceğinin, vuku bulan ilıtarata rağmen 

Yüksek F^eislik makanııra sunulan tclğırafna- 

mede de ( Hükümet hekimi ) umanile imza 

eden, mumaileyhe tefhime karar verildi.

K. .V K. tarihi 

238 ()-]-H)20

;îOO T u  rol. ardasa, Kale 

dibi muhtarı Hüse

yin ef. Ve rüfekası

hmvali nietrukenin 

kendilerine bedeli 

icar ile verilmesi 

ricasına dair

Köylerinde ve kendi tarlaları arasiiıda 

buknıan emvali metruk arazisi müteneffizan 

tarafından icar olunarak izrar edildikleri cihetle 

işbu arazi icar bedellerine "/o (10) zammile 

kendi uhdelerinde bırakılması istirhamını 

havi. Turol merkezinden Ardosa Kaledibi 

muhtarı Hüseyin ve arkadaşları imzalarila 

Yüksek reislik makamına sunulan telğrafname 

encümenimize havale buyruhnağla keyfiyet 

Da. V. ine yazıhnıştı.

Gelen cevapta: emvali milliye ve metruke- 

nin bilmüzayede icara raptı 20 / 12 / 028 

tarihli talimatname ahkâmına; ve îlanı, müza

yede ve‘münakaşa ve ihalât kanununa tevtikan 

icar olunduğu ve müzayedenin aleni ve serbes 

olmasına binaen her ferdin buna iştirak edece

ği tabii bulunduğu ve bununla beraber bundan 

böyle icara rapt olunacak arazii metruke hanği
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2  Arzuhal verenlerin 

P adı, sanı ve otur- 

<  duklan yer

Arzuhal hulâsası | J*îıUMİni(3n kararı ve ııe sobe])if3n v(3rildiî>i

köyler dahilinde ise müzayede ve ihale tarihlerini 

gösterir birer listenin ihtiyar hey'etlerine tebliğ 

edilerek nıüzayededen haberdar edilecekleri 

bildirilmiştir .

İcabı müzakere olundukta : İttihaz oluna

cağı bildirilen tebligata göre müzayede ve 

ihale günleri Kaza merkezinde bulunacak 

köylülerin müzayedeye iştirak suretile ihtikâr- 

cilarin menfeatlerine muzır hareketlerine 

mâni^olacaklarinin kendilerine tefhimine karar 

verildi .

K. .V' K. tarihi 

23Q 6-1-1020

M) 2 rüfckası I ianelerinin 

bedeline dair

üireson: I lacr l:miıi 

zade Km in ef. ve. R.

!80 Akşehirde : Hacı 

Hamze mahallesinde 

82 .'V hanede Safi- 

yeddiıı Akif bey

maaş matlubatı hak

kında

341 senesinde emvali metrukeden (S) sene 

müddetle satın aldıkları evlerin muayyen 

taksitlerini vermediklerinden borçlanma kanu

nuna tevfikan ( 20 ) senede ödeyebilmeleri 

esbabının istikmali istirhamını havi (jireson 

merkezinden müteaddit imzalarla yüksek reis

lik makamına çekilen telgrafname encümeni

mize havale buyrulmağla keyfiyet Mal. V. 

ine yazılmıştı.

Gelen cevapta : bedelleri (8) sene ve ( S ) 

taksit de verilmek üzere müzayedeye biliştirak 

ihalesi icra 'kılınan bir gayri meııkulenin 

taksit bedellerinin ( 20) senede ödenmek üzere 

borçlanma kanununa tevfikan müddelinin 

temdidine kanunîj imkân olmadığı bildirilmiş

tir.

İcabı? müzakere "olundukta : bir kanun 

mucibince tekâmül eden bir muamelenin 

tağyiri kabil olmayacağının telgraf sahiplerine 

tafhimjne karar verildi.

K. .V’ K. tarihi

240 6-1-1920

M. M. V. inin tesbit etttiği şekilde 2 se

ne müddet için ücret maktua ile hizmete alına

rak tekaüt maaşınında itası meşrut olduğuna 

rağmen istihdamı müddetince tekaüt maaşları 

ita olunmadığından şikâyeti havi Safiyeddin 

imzasila yüksek reislik makamına takdim olunan 

arzuhal encümenimize havale buyrulmağla 

keyfiyet M. M. V. ine yazılmıştı.

Gelen cevapta: mumaileyh ] inci sınıf 

katiplikten mütekait olup vaki olan talep



8

i  Arzuhal verenlerin 
’S  -9 acil, sanı ve otur-N ^
^  dukları yer

Arzuhal hulâsası İJ ic iıı ıu ü i k a ra n  ve lu; s(^lx'|>İt‘n v(‘i- iM ig i

ve istidası üzerine l inci s ın ıf nnıhassesatı 
ücreti maktua olarak verilmek üzere Akşehir 
şubesi hesap ınenuırlut^u nıalıalline tayin k ılın 
dığı ve maaşlı hizmetlerde ücrtle istihdam  
olunan mütekaidinin tekaüt maaşlarının kat’ı 
mart 33 tarih ve 4 sayılı müh^a şurayi devlet 
kararı iktizasından olduğundan tekaüt maaşının 
kat edildiği b ild irilm iş tir.

İcabi müzakere olundvkta : kadrodaki tali - 
sisata mukabil maktu ücretler aynı maaş ma - 
hiyetinde bulunduğundan ve bir memura iki 
taraftan maaş itasi kanunen memnu bulundu - 
ğundan M. M. V . nin bu ba]:)taki muamele - 
sinde isabet bulunduğunun ar/ulıal sahibine 
tefliimine karar verild i .

K. ,V. K . tarihi

241 ( ) - l- l9 2 8

501 i Ankara Dere maha
llesinde Yüzbaşı Se- 

' yfeddin bey hanesi
nde Müzeyyen I I.

Yu rtlu k  ve ocaklık 
maaşına mukabil İs- 
tanbuldan emlâk ve
rilm esi ricasına dair

Almakta bulunduğu yurtluk ve ocaklık maaşı
nın ( 10) seneliğine mukabil olbaptaki kanun 
mucibince arazi itası icai") ederken işbu arazi
nin arzusu veçhile İstanbııldan verilmeyüp 
hâzinece istenild iği mahalden verilebileceği 
bild irild iğ inden ve bu ise mağduriyetini mu
cip olacağından şikâyeti havi Oülşeıı î'eride 
imzasile yüksek re islik  makamına sunulan 
arzuhal üzerine keyfiyet Mal. Y . ine yazılm ıştı.

Gelen cevapta; mazbut emlâk mukabili olan 
yurtluk, ocaklık maaşlarının ( lü )  seneliği mu
adili olarak M u. U . kanununun (45) inci mad
desine tevfikan emlâk ve arazi verilmesi lâzım 
gelen ve hâzinece tesbit edilen vilâyetler 
meyanına İstanbul vilâyeti dahil olmadığı 
ve binaenaleylı arzuhal sahibine İstanbul da 
emlâk ve arazi verilmesine imkân olmayüp 
listesi gönderilen vilâyetlerden her hanği 
birinde isteyeceği emlâk ve araziden mesulü 
isaf olunacağı b ild irilm iş tir.

icabı müzakere olundukta: hazine bu bap
taki takyidi esbabı muhıkkaya müstenit olup 
arzuhal sahibinin listede gösterilen \ ilâyetlerden 
hangisinde arzu ederse matlubu isaf olunabüe- 
ceğıniıı kendisine tefhimine karar \crildi.

K . .V' K . tarihi

242 0-1-1020
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^  A rzulia l verenlerin

S ;§ adı, sanı ve otur-
<  (İlıkları yer

131 İzmir: P. T .  baş 
nıüdüriyet dairesin

de Selânikli Halit 

Murat F f.

Arzuhal hulfısası l‘]ııciİ!iıoıı kararı v(! no S(‘h(î|)len voriM igi

Mağduriyetine dair

3 8 İstanbul Tosta nak
liyat miidrnıi ilacı 
Ri/a lîcy v.MsıtasiIa 
Van \\ T .  baş mü
dür lü.Cnimden müte
kait i i ı f z j  13.

Memuriyet ifa edebiIccek b ir çağda iken 
tekaüde sevk edilmekte bulunduğundan şikâyeti 
havi Malit Murat imzasıla yüksek re islik  ma
kamına sunulan arzuhal encümeniınize havale 
buyurulması üzerine kefiyet Da. V. ine 
yazılmıştı.

(jelcn cevapta; 3.34 senesinde P. T .  T .  
idaresine- intisap etmiş olan mumaileyhin 
nöbetçi bulunduğu sıralarda muhtelif merkez
ler memurlarına karşı müstehçen elfaz istim ali 
sıırctile hareket etmeği \’e \azifesiııd('n savuş
mağı itiyat edinmiş olduğundan 3 10 senesinde 
hizmetine nihavet verild iğ i ve mutevalî isti- 
taflarına binaen son b ir tecrübe olmak üzere 
Ankara muhabere memurluğuna tayin edilmiş- 
sede bu itiyadmdan vaz .ıreçmediği gibi zabıta 
tahkıkatila da tebeyyün eden bazı uyğunsuz 
ahvaline mebııi 341 senesinde tekrar hizmetine 
nihayet \erildiği w ahiren de memurin kanu
nunun ( 1 ) inci muvakkat maddesi mucibince 
hakkında muamele yapıldığı b ild irilm iş tir.

İcabı müzakere olundukta ; s ic illi ve na marazı 
alnali ilcnsile mumaileyh hakkında yaı^ılan 
muamelenin kamına mu\’afık bulunduğu anl.'işı- 
Imış olmağla kendisine keyfiyetin teflıimiııe  
karar \’erild i.

K .  A'' K .  ta r ih i

213

İstiklâl madalyası ta
lebine dair

İstiklâl madalyasila ta lt if i lıakkındaki mura- 
caatL'îrı b ir netice vermediğinden ta ltifi is t ir
hamım havi I lıfz ı imzasile Yüksek Reislik  
makamına sunulan arzuhal M . M. Kn . ine 
i>önderilmişti .

Oelen ce\apta : İşbu arzuhala merbut \\'V. 
r .  1-. M. iyetinin teskeresinde bahsolıınnıı Def
terden b ir suretle haberdar olmadıkları ve 
mumaileyhin müracaatı kanunen nıuayyen 
tarihten sonra vuku bulduğu cihetle reddine 
karar verild iğ i b ild irilm iş  ve Hncümeniniizce 
de keyfiyetin arzuhal sahibine tefhimine karar 
ve rilm iştir .

K . .V' K . tarihi

244 6-1-1929
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Arzuhal vcrc'iıleriıı 
.'tdı, sanı ve o tur

dukları yer 

Kayseri keçi kaputla 
kız orta mektebi 
arkasında 8 No ha
nede Mehıııel Talat

Arzuhal hulâsası I j k -İİiiu m ) kai'aı-ı vV u<‘ s t ‘l)(‘|tl(Mi V( ■rildigi

i İane ve saire lalehiııe 
tla ir '

1-) İstanbul oalata paket İstik lâ l madalyası 
.Uümriik müdiriyeti :^:eridiııin kırmı/ıya  
anbar uıemurlarından tebdili istirhamına 
A bid iıı lif.  dair

1 f)̂ >8 f laydar paşa ^imen- 
düfer inek tel ) i mi'ı- 
dürü fisref l : f .

Büyük dedesi nizamı cedit piyade kalemi ser 
haliiVsi Mustafa vŞakir efendinin nizamı cedit asker- 
It'rjnin teşkilinde mesbuk olan hizmetlerine 
mukabil İzm ir ve hursa vilâyetlerinde ” öste- 
recei î kazalardan birinde emlâki metrukedeıı 
hane, bag', tarla ve ya ba.îjçe verilmesi is t ir 
hamım havi Mehmet Talat imzasıla \üksek 
reislik makamına sunulan arzuhal encümenimize 
lıa\'ale bnyrulmai^la mütalâa ve müzakere 
olundu

l i n u  ali metrukenin tahsis o Iu ik I uİ^u cihetler 
kanunlarla tesbit edilmiş bulundu}4una ve arzu
hal sahibinin talebini tervice kanuni imkân 
bulunamadığıma binaen keyfiyetin kendisine 
tefhimine karar verild i .

K  . No K . tarihi

245 ()- l- lQ 29

İstiklâl madalyasıla ta ltif ve hamil bulun
dukları madalya şerid inin kırmızıya tebdiline 
dair Yüksek re islik makamına çekilen ve sunu
lan (5) tane tel.i^rafname \e arzuhal mutaleaları 
alınmak üzere M. M. fi. nine i^önderilmiştir 
(ielen cevapta :

I — Baiıriye kurnvet kaptanlığından müte
kait binbaşı Mecit Bey hakkında asker bulun
duğundan ve m illî cidale iştirak etmiş olan 
bilumum ordu mensuplarının istiklâl madal- 
yasıla ta ltifi hakkındaki kanuna tevfikan

II —  Operatör Nihat Sezai Hey lıakkındada 
aynı maddeye tevfikan muamele yapılması için 
M. M. V. ine ^gönderildiği

II I  —  Rüsumat ambar memuru A b id iıı 
lifendinin hizmet derecesi kanunen şeridinin  
tebdilini icap ettirmediğinden,

|^’ —  .Şimendüfer mektebi müdürü l'şref 
l'fendi kanunî vesaiki arzuhaline raptetmediğ
inden ret edildiği;

\' ~  T')iyarıbekir Valisi Nizameddin Beyin 
telğrafnamesinde yazılan vesikaların gelmesine 
in tiza rd ı hakkında verilecek kararın sonraya 
bırakıldığı b ild irilm iş  ve keyfiyetin telğrafname 
ve arzulial sahiplerine tefhimine karar ve rild i.

K. .V K. tarihi

24f) ö-l-192Q
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve o tur

dukları yer 
Amasya şaınca nıa- 
Iıa İlesi ndcn çevişli 
oğlu Osman N uri 
I:f.

Arz.uhal Iıulr.sası l'inciiınc'n k a ra n  \o th ‘ s c I)(‘|)|(>u  v f'r ild ii^ i

İzmir: Kemer catte- 

sinde: ikinci gaziler 

malıalleşinde manas

tır oteh karşısında 

89.V' lıanede Osman 

Seyfettin Ef.

İnebolu: tırmandı 

oğlu Salih Hihni Ef. 

İstanbul : Şehrema

neti Kara ağaç mü- 

essesatı muhasebecisi: 

Yusuf Zıya Ef. 

Erzincan : mecdei 

sağ ir mahallesinde 

mukim Kemahh evli- ' 

ya zade Tevfik Ef. 

ve. r.

Kazanç verği.si hak
kında

Harpte vuku bulan 
zararların tazmini 
istirhamına dair.

()27 Senesi kazanç verğisinin tamamen 
tesNİyc eylediği ve terki ticaret eyleyeceğine 
dair 028  Martında Maliye dairesine beyanname 
verüp Mayısta terki ticaret eylediği halde 
bir senelik kazanç \crğisi istediklerinden 
şiki'yeli lıa\i Osman N u ri inızasile yiıksek 
reislik makaııiina sunulan ar/uiıal eııciimeni- 
ır,ize havale bııyrulnıağla heyfiyet Mal .V. ine 
yazılmı^jtı.

(jclen cevapta : sene içinde yeniden işe 
başlayup ertesi malî senenin hulûlinden mukad
dem ticaretini terkedcnleriıı müddeti ticaret
lerine s,>̂ öre \'erğiye tabi lııtnim alan icap 
etmesine ve müstedi Osman efendiye de f i l 
vaki Mart 1028 ta rih i’Kİe işe başlayni") Mayıs 
1028 tarihinde ticaretini terk e\lediği yapılan 
tahkikattan anlaşılmasına binaen mumaileyhin 
de ticaret icra ettiğ i müddete .uöre verğiye 
tabi tutulma.sı hususunun Ordu defterdarlığına 
yazıldığı b ild irilm iş  ve keyfiyetin arzuhal 
sahibine tefhimine karar \'erilm iştir.

K. .V. K. tarihi 

2-17 ~ 6-1-1020

Harp esnasında emvali .<îayrı menkuleleri 
taUrip \’e ihrak edildiğinden zararlarım ın 5-4-341 

ta rih li kamın mucibince Rayrı mübadillere 
ait emvali <^ayrı menkule satişından hasıl 
olacak mebal.ğden tazmin edileceksede tanzimi 
vad olunan talimatnameye intizar eylediklerine 
dair İ/mirdcn Osman Seyfettin, İneboludan 
Salih H ilm i, Erzincandan Tevfik  ve arkadaşı, 
Söğütten Yusuf Z ıya  imzalarıla yüksek re islik  
makamına sunulan arzuhaller encümenimize 
havale buyuruImağla mütalâa ve müzakere 
olundu.

Tevali eden bu baptaki muddeayata karşıt 
Mal. V. inden alınan son cevap üzerine 
encümeniniizce ittihaz olunan 102 tarih 
ve, sayılı krarda da izah olunduğu
veçhile harpten zarar <>örenlere ita olunacak 
tazminat nn'kdan <^ayrı mübadillerden kalan 
emvali gayrı menkule satışının arkası alınma
sına mütevakkıf olup bu neticeye intizar 
zarurî bulunduğunun arzuhal sahiplerine 
tefhimine karar verild i.

K. .V- K. tarihi 

" 2 4 8   ̂ " 6-1-1929 ~
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 
K . C). 1'. 0. A .  28. 
T .  2- K . binbaşı 
Ahmet A rif F:f.

Arzuhal Hulâsası i  rjıc iiıiK M i k a ra n  ıw  schrpIcMi v c i'i l( l i î ’’i

af talebine dair Hiç b ir siinu taksiri bulunmadığı halde 
Mersin askerlik şubesinde vukua j^elen sui 
istimalden dolayı kı udisinden 20 52 hra 47 
kuruş istenildiğinden şikayeti havi binlvışı 
A rif imzasile Yüksek l-'eislik makamına s ım U "  

lan ar/uhal beyanı miilalea /ımnında M. M. 
\\ iiH* .u(")nderilmişti.

(jelen ce\’apıa; 34(ı-;)4 I senelerinde Mer
sin askerlik şubesinde süi istimal vukuu 
istihbar edilmekle şube reisi mumaileyh A rif  
vc hesap memuru muavini Fahrettin Nazını 
efendiler Ankara istiklfd mahkemesine tevdi 
olunmuşlar vc muhakeme neticesinde Fahrettin 
efendinin, mezkı'ır seneler hesabatında 5 57  ̂
lira ıg  kuruş açık zuhzur etmesinde amil 
bulunduğuna; binbaşı A rif Ffendinin de 
Fahrettin Ffendinin fail ve müsebbibi olduğu 
süi istimal ve ihtilasa iştirak ve alâkasına kanaati 
vicdaniye hasıl edilmiş olmağla vazifesinin 
usul ve taamülü askeriyeye ittibaan icra 
etmediği askeri tahkik heyetinin icra eylediği 
tahkikattan anlaşılan katıp Fahrettin Ffendinin  
işbu süi istimal neticesi olarak ihtilasından 
dolayı hareketine temas eden askeri 
ceza kanununun 260 inci maddesi mucibince 
s ilk i askeriden tardile { 10 ) sene küreğe 
vaz’ı ve nuımaileyl'. A rif  Efendinin de kanunu 
mezkûrün maddei malisusasına tevfikan tahtı 
tevkifte bulunduğu 6S .günlük cezanın kâfi 
addile tahliyesine ve tahakkuk eden ve edecek 
olan mebahğın de alel' usul heyeti, mesuleden 
tazminine müttefikan karar verild iğ i ve muma
ileyh A rif  Ffendi ise Şube Reisi ve heyeti 
mes'uleden bulunması dolayisile tahakkuk c-dnı 
borçtan b ir kısm ının kendisinden tahsiline 
te\’essul edildiği b ild irilm iş tir .

İcabı müzakere olundukta : arzuhal 
sahibinin ihtilas zamanında Mersin askerlik 
Şubesi reisi ve binaen aleyh heyeti mes'ule 
meyanında bulunması hasebile zuhur eden 
ximmetden hissesine isabet eden mıkdarı tesvi
yeye mecbur bulunduğunun kendisine tefhi- 
mine karar verild i.

K. .V‘ K. tarihi 

240 ' ()- 1-1920
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Mütekait tabip kol 
ağası Meni et Tevfik

Arzuhal hulfısnsı \ I'JicIİmhmi k n rn n  ve ıı<* schcptcu vc rild iî;'!

Müterakim tekaüt j İstifa eylcdi.üi |-",-:’,27  tarihinde hizmet 
maaşlarının itası | müddeti 2 5 seneyi keçtiği hnide tekaüt ve 
hakkinda ' istifa kanununun (40) uncu ınnddesi müeddası

mucibince mezkur talihten itibaren tekaüt ıiıa- 
aşımn itası ikti/a ederken nuılıassasatı zatiye 
müdürlıioünce harbi umunıide terhis edildi,!L>i 
2S-1 l- : j3 4  tarihinden itibar edilmek istenildiği 
cihetle lıakkının korunması istirhamına dair 
mütekait tabiıı kol ağ.'isı Memet Tevi'ik imza- 
sile yüksek re islik  makamına takdim olunan 
arzuhal Bütçe ve M. M. encümenlerine havale 
buyrulmuş ve bütçe encümeni teskeresinde 
meselenin şahsi mahiyette bulunmasına binaen 
encümenimize aidiyeti beyan olunmağla encü
menimize .gönderilmiştir.

M. M. a. İlin in  14-3-028 tarih ve 26 
sayılı kararında 20 - 6 - 326 ta rih li askerî 
tekaüt ve istifa kanununun ] 3 üncü maddesi
nin fıkrai muaddelesine nazaran tekaütlüğe 
istihkak müddeti zabitan ve ümera için 2 5 
olduğundan mumaileyhin istifasını talep ettiği 
1-5-327 tarihinden müstafi addedilıneyüp 
tekaüt edilmesi lazımt^eleceği ve binan aleyh 
muamelede isabeti kanuniye bulunmadığından 
ve bu gibi muamelât ve icraata ittila  husu- 
lunda mecrayi kanuniye ircaı madde edilmesi 
mülga şurayı devletin ehevın hükmü meri 
bulunan 20-1 1- 330  ta rih li kararı icabından 
bulunmasına binaen mumaileyhin h.'ubi umu
miye b iliştira k  hizmetten terhis oluıuiuğu
20-1 1- tarihinden tekaüt maaşının hesabı 
nıuvafıkı kanun görülmediğinden askeri tekaüt 
\e istifa kanununun (40) uncu maddesile mül
ga şurayı devletin mezkûr kararına tevfikan 
müddeti tekaüdiyesini nıaa ziyadetin ikmal 
eden muma ile\iı A\emet 'ie\fik I:fendinin 
tekaüt maaşının 1-5-1 327 tnrih iıuU  n itibaicn 
tahsisi icap cdeceği b ild irilm iş iir .

Muntazam borçlar müdürü H ilm i beyde 
hazır olduğu halde cereyan eden müzakerede 
mıımaileh Memet Te\fik efendinin isıifasma 
müsadif 1-5-1327 tarihinde kıdem zamlarıla 
beraber gerçi müddeti tekaüdü olan ( 25 ) 
seneyi ikmal etmiş isede askeri tekaüt kanunu
nun ( 1 3 )  üncu maddesinin tefsirine kadar 
i> iifiil ( 25 ) sene hizmeti askeriyesi mesbuk 
olanlar tekaüt edildiği cihetle işbu kararı telsi-
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308 Bnrsa: .dersiam va

izleri Ahmet Hamdi 

Memet Sadik ef. 

ve rüfekası :

Arzuhal huifısası ' l‘in<‘i'ını<'iı knr«"irı vo no s<‘Ik‘[)İ(‘11 v('i*il<ligi

rinden eve! mumaiieh ile bir çok emsalinin 

tekaütleri icra edilmeyerek istifaları kabul ve 

ordudan infikâk eyledikleri ve bu suretle teke

mmül etmiş olan emri vakilere mukarrarati 

tefsiriyenin ademi şümuIu mül.ya şurayi devletin 

karan cümlesinden bulunduğuna mebni istifa

sından sonra ittilur/ edilen karardan kendisinin 

istifadesine kanunî imkan olmayup ancak 

B. M. M. M. i Umumiycsinin 13-5-020 tari

hindeki 98 inci inikadının ] inci celsesinde 

ittihaz eylediği 345 sayılı karar mucibince 

ciheti askeriyede hizmeti mesbuk iken haiz 

olduğu hakkı kanuniye binaen seferberlik do- 
laysıla silah altına alınarak filen istihdam edi

ldikten sonra terhis edilen zabitler hizmeti 

ahirelerinin inzimamile 25 seneyi ikmal etmiş

ler ise askeri tekaüt ve istifa kanununun 5ö 

inci maddesi hükmüne teb’an ve terhis edil

dikleri ğünün ferdasından itibaren maaş tahsisi 

icap edeceği takarrür eylemiş olmağla keyfiye
tin mumaileyhe tefhimine karar verildi.

K. .V' K. tarihi 

250 6-1-1929

31/5/ 928 tarihine kadar dersiam ve va iz

lik maaşlarıni aldıkları halde o tarihten itiba

ren maaşlarının kat olunduğundan devamı 

tediyesi istirhamını havı Memet Sadik ve 

(13) arkadaşı mühür ve imzalarila yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal encümeni - 

mize havale buyrulmağla keyfiyet D. İş R. 
ine yazılmıştı.

Gelen cevapta : mumaileyhimin münferiden 

vemuçtemian vuku bolan muracaatlari üzerine 

kendilerine bildirildiği veçhile 1928 senesi 

bütçesinden hidematı feriye unvanile hayratı 

şerife tertibinden maaş alan Dersiam vaiz ve 

devirhan ve emsali vazaif tay edilmiş bulun - 

duğundan imam , hatip, müezzin ve kayyum- 

dan gayri olup lağva uğrayan (573) hademe 

meyanında dahil olan mumaileyhimin bu 

baptaki taleplerinin tervici mümkün olamaya - 
cagı bildirihniştir .

İcabı müzakere olundukta : kanun muci

bince kat olunan maaşın itasında devanı 

imkânı bulunmadığının arzuhal sahiplerine 
tefhimine karar verildi.

K. .V' K. taj-ihi___

~ ~ 2 b \ ^  6- 'ri929

maaşlarının Kat'ın - 

dan şikâyet
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Bartin: 112 Tel. sa- 

lıibi sancaktar ına- 

luıliesindcn Müştak 

D'.

Arzuhal hulâsası kararı v(‘ ıu ‘ s<‘hoplon vorildig i

Kaza iTieınurlarından 

şikâyet

283 Btyobası 12 .1 'Tel. Kuraklık hasebile 

sahibi gükce bel Muh- muavenet talebine 

tan İbrahim Ef, ve Rü. dair

508 Tapu ve kadastro 

sabık müfettişle - 

rinden İbrahim Hak 

kİ Ef.

Müterakim maaşla

rının itası hakkında

Müştak imzasile Bartin merkezinden yüksek 

reislik makamîna çekilip mealinden vazih bir 

mana çıkanlamıyan tel^rafname encümenimize 

havale buyrulma^la keyfiyet Da. V. ne yazıl

mıştı.

(lelen cevapta: mumaileyhe arasıra cinnete 

müşabih bir hal ijelmekte ve hatta müstahtem 

oldui^nı yazı hanede şu su'ada kendisine iş 

î^österilmeyup idare edilmekte olduğu ve zevce 

ve kıziiıdan namus ve iıaysiyetini paymal ve 

kendisini teiidit eylediklerinden bahisle mah

kemeye niüraceatta bulunduj’ u ve karısı hak- 

kıııdaki şüphesinin ise temamile vehimden 

ibaret olduğu bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta : mumaileyhin 

evrakı meyanında bulunan ifadesile müddei

umumiye veîdiği istidalar münderecatına ve 

vilâyet tarafından Da. V. i-ne yazılan tahrirata 

nazaran asebı bir maraza müptelâ bulunduğu 

kanaati hasıl olmağla, insaniyet namına ve 

kabil olduğu takdirde mumaileyhin tedavisiy

le şimdiye kadar olduğu gibi hüsnü idaresine 

himmet olunmasının ticaretane sahibine tefhi

mine karar verildi.

K. .V K. tarihi

252 0-1-102)

Kuraklık hasebile Ziraat Bankasından tevzi 

olunan Tohumluk paralarının eski borçlarına 

mahsup edilmesi istirhamını havi Bey obası 

merkezinden Yüksek Reislik makamına (7) köy 

Muhtarı tarafından çekilen telgraf Kncümeni- 

mize havale buyruhnağla keyfiyet İk. V. ine 

yazılmıştı.

(ielen cevapta: Keskinde Beyobası Çifçi 

lerine tevzi edilen tohumluk bedellerinden 

deyinlerinin tevkif ve mahsup edimemesi hu

susunun mahallî bankasına tebliğ edildiği 

bildirilmiş ve keyfiyetin telgrafname sahibine 

tefhimine karar verilmiştir .

K. .V- K. tarihi

253 6-1-1929

Tasfiyeye tabi tutulmuş iken hakkındaki 

karar refedilmiş olduğundan açıkta kaldığı 

müddete ait maaşlarının tesviyesi istirhamını 

havi tapu ve kadastro sabık nıüfettişlerijıden
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/\r/.ulıal hulâsası

00 1 (Çankırı; hapishane
sindeki mahkûnıhu'

k a ra rı V(' ne <'!1 vci'iM iği

Aflan ricasına dair

İbraiıinı liakkı inızasile yüksek reislik nıaka- 
nnna sunulan arzuhal encümenimize havale 
buyrıılmağla keyfiyet Mal. V. ine yazılm ıştı, 

(lelen cevapta : müstedinin iddia eyledi.ûi 
veçhile tasfiye kararının refinden dolayı me- 
m urivetinin il.Liasnıa kadar maaş kanununun 
( 17 ) inci maddesi mucibince ve bu tarihten 
sonrası için de memurin kanuııunım (8"^) nci 
maddesine istinaden maaş ilasına imkân olma- 
dı.îiı ve (;ünkü maaş kanununun ( 17 ) nci 
maddesi, iştc'iı el (,'ekiirilüpli' neticede beraet, 
ademi mes’ulivet \e meni muhakeme kararı 
alanların maa:jlarına ait olup mumailevhin ise 
b ir daha istihlanı edilmemek şartile tas
fiyeye tabi tutuldu.r;u cihetle bu maddeye 
tevfikan hakkında muanu'le ifa edihneyecc.ui 
ve maaşa istihkak b ilfiil ifayiva/.ife ile meşrut 
okhı.^uııdaıı tasfiyeye tabi tutıılu!'» ref kararı 
alanların maaşlarinın tes\i\e edilece.^ine dair 
sarih b ir hüküm olmadıkça vaziyetlerinin şu 
\eya bu î:iibi hallere kıyas edilmesi suretile 
kendilerine maaş verilmesi zaman ve mesuliveti 
mucip olacağı ^ibi b ir vazife için iki şahsa 
m;îaş ilası s îbi ne kanıma ve mde bütçeye 
kabiliyeti tatbikiyesi olan In’r şeklin husulünü 
i m aç i'decei’j ’ndeıı tasfiye kararının ref i ancak 
muma ik'yhin tekrar memurivctte isihtamım  
İrin in  edeceği ve maaş itasını müstclzem 
olmayacağı b ild irilm iş tir.

İcabı müzakere olundukta b ir ır.emur hak- 
kmba, \'crileıı tas*'i\'e kararinin refi açıkta kaldığı 
müddete ait maaşlarinin itasını istilzan etmeye
ceği yolundaki /\\;il.\\ noktai nazarına encüme 
İlim iz de iştirak eylemiş bulunmağla keyfiyetitı 
arzuhal sahibine lefhimine karar verildi

K . .V' K . tarihi 

2^4 0-1-1020

'l'ecili takibat kanunımuıı kendisiııede teşmili 
istirham ını havi çankin hapsanesindeki mah
kûmlar nannua imzasiz olarak yüksek re islik  
makamına sunulan arzuhal cncümeııimize 
ha'/ale bııyrulmağla mütalaa ve müzakere 
olundu.

Alütaaddit kararlanmıziâ da beyan ve izah 

eylediğimiz veçhile tecili takibat kanunu 

şarktaki isyan hadisesiie alâkadar olanlara şamil
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adı sanı ve o tur

dukları ver
Arzuhal hulasası I'Jiciimcıı kararı V(‘ ııo s(‘l)<‘j)l('iı V(;ril(liği

ohıp diğer ıııahkımlara şiiııuılü o lmad ığ ın ın  

ıııe/kûr nıahkûiTiIara telhiınine karar \-erildi.

K . M' K . ta riiıi 

235  6-1-929

85 r^lazi/: Nail bey ma- Tasfiye ikramiyesini 
Hailesinde t>azi ayı- ve Harcirahını alama- 
nlap hakimi sabıkı dığından şikâyet 
Mehmet Yunus E f.

Memurin kanununun müvakkat 1 inci ma- 
desi mucibince tesfiyeye tabi tutulm uş isede 

! ikramiyeşile müteaddit harcırah matlubatı 
ve dava vekâleti ruhsatnamesi verilmediğinden 

I şikâyeti havi .trazi ayıntap hakimi sabıkı Meh
met Yunus imzasila yüksek re islik makamına 
takdim olunan arzuhal encümenimize havale 
buyrulmağla keyfiyet Ad. V. ine yazılm ıştı.

üelen cevapta: | ciheti askeriyede mesbıık 
hizınetide dahil olduğu halde müddeti hizmeti 

'15 seneden noksan olmasına binaen kendisine 
maaş tahsis olunmayup tahakkuk ettirilen 241 
lira 87 kuruşun kendisine tesviyesi için 
28-7-1928 tarih ve -'{I'* sayılı tediye emri 4-8 

j 928  t̂ n-ih ve 248 9  sayılı tahriratla Elaziz  
i  müddeii umumiliğine gönderildiği,

M926 senesi zarfında Pınar başı kazası mü
ddeii umumiliğinde bulunduğu sırada harcirah- 
ından ] n i  lira 25 kuruş matlobunu havi düyun 
ilmülıaberi vekâltte mevcut is'ede nıezkıır 
seneden bakıyei tahsisat olmadığından halen 
emri <iönderilemeyui'> 929  bütçesinin sabıka 
düyunu vaz için olunan tahsisatın istihsalinde  
verile bileceği ,

M i 927  senesi zarfında Pınar başı ka/asın-{ 
dan Gazi ayintaba kadar tahakkuk ettirilen  
252 lin ı 37 kuruş hareırahını muhtevi \urut 
eden düyun ilmühaberi üzerine 8 \|| 928  
ta rih  ve sayılı tediye emri vize edilmek 
üzere Hes. Di.na j^önderilerek vürudunda Elazi/. 
müddei umumiliğine,

|\' Oaziayintap hakimliğinden tasfiyeye 
tabi tutulması üzerine ikanıet.^âh ittihaz eyledi
ği Pertek kazasına kadar avdet harcırahı olan 
(250) lira (37) kuruşu muhtevi tanzim kılınan 
7/8/928 tarih \'c •'4'’ sayılı tediye emrinin 
13 / 8 / 928  tarih ve 272 5  sayılı tahriratla 
Oaziayintap müddei umumiliğine,

V  —  Ve dava vekâleti ruhsatnamesi de
23-6-1928 tarih ve 516 8  sayılı tahriratla keza 
Gazia^'intap müddei umumiliğine gönderildiği 
ve mumaileyhin 926  senesine ait Pınar başı-
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Arzulıa l hulâsası P j ıc ü n ıt 'i r  ka r;<n  ve n(> schojtl.ou v e rild iğ i

Pertek harcırahı olan (101) Hra (25) kuruştan 
başka matlubu kalmadığı b ild irilm iş  ve keyfi
yetin mumaileyhe tefhimine karar ve rilm iştir.

; K . .Y' K . tarihi

!()8 Çatalca evkaf tah
sildarlığından müte
kait Meınet Kadri 
F i.

Tekaüt maaşı tını 

tesrii tahsisi hak

kında

404 I:r/urum : telı̂ n-af 

memuru likreın Kf.

Maaşının teehurüıı- 
den şikâyet

470 İstanbul; Kasımpaşa 
hacı husrev mahal
lesinde büyük yo
kuş caddesinde (39) 
numaralı hanede 
Ahmet Eyüp F..

müterakim maaşa- 
tının itası hakkında

25C) 6-M 920

Tahsis olunan tekaüt maaşının b ir an evel 
itası istirhamına dair Memet Kadri imzasile 
yüksek re islik makamına sunulan arzuhal 
encümenimize havale buyrulmağla keyfiyet 
Fv . IJ. M. üne yazıhnıştı.

(jelen cevapta : mumaileyhin 171 kuruş 
tekaüt maaşını havi resmî senedi 22-9-1028  
tarih ve sayılı tahriratla İstanbul evkaf 
müdüriyetine »ö iK İe rild iğ i b ild irilm iş  ve key
fiyetin mumaileyhe Lcfhiniine karar ve rilm iştir.

K. .V' K. tarihi

257 0-1-1929

Kanunu mucibiııce maaşatin peşinen ay ba- 
şiııda itası muktazı iken F>zurum baş m üdüri
yetinin bu kaziyeye riayet etmediğinden şikâ- 
veti havi F>zurum merkezinden Fkrem imzasıle 
Yüksek reislik makamına çekilen ve Fncümc- 
nimize havale buyrulan telgrafnamc üzerine 
keyfiyet Da. V. ine yazılm ıştı .

Gelen cevapta : vaki teehhürün Frzurum  
merkez telgraf memurlarına ait burdronun 
bazı nevakısı dolayısıla ikmal ve islâhıııa 
kadar diğer memurlar gibi mumaileyhin de 
intizarda bulunması lâzım gelirken şikâyet 
eylediği b ild irilm iş  ve muamelede mucibi 
muahaza b ir hal görülememekle keyfiyetin 
kendisine tefhimine karar ve rilm iştir .

K . .1’ * K . tarihi

258 6-1-1929

Heyeti mahsusaca Devlet hizmetinde istUı- 
dam olunmamasına karar verilm iş isede A li 
heyetince meşkûr karar ref o lunup tekrar 
istihdam olunduğundan açıkta kaldığı müddete 
ait müterakim maaşatımn itasına deir Ahmet 
Fyyüp imzasile Yüksek’ Reislik  makamına 
sunulan arzuhal Encümenimize havale buyrul
mağla keyfiyet Da. V. ine yazılm ıştı .

Gelen cevapta : Inumaileyh gerçi Â li karar 
Heyetince ittihaz olunan ref kararı üzerine
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Arzuhal hulâsası ıF ıırünu 'n  k a ra n  v(* jı<‘ sehoplon vorild iğ i

400 Beşiktaş: Abbas ağa 

mahallesinde birinci 

ııuıhtar satni bey 

hanesinde Ayşe H.

Maaşının

şikâyet

108 Osmaniye ali beyli 

mahallesinden hü- 

I  şeyin oğlu Avni Ff,

tekrar istihdam olunmakta isede açıkta g’eçir- 

diği müddet zarfında uhdesinde bir memuriyet 

olmadığı cihetle bu müddete ait olarak maaş 

itasına imkânı kanuni olmadığı bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta: f ilhakika Heyeti 

mahsusanın karar üzerine müstedinin vazifesine 

hitam verilmiş olduğundan bir hak talebine 

kanunî cevaz bulunmadığından kendisine 

tefhimine karar verildi .

K. .V’ K. tarihi

kat’ıııdan

259 6-1-1929

Şimdiye kadar verilmekte olan maaşı kat, 

olunduğundan itasına devam olunması istirha

mına dair Sami efendi kızı Ayşe imzasile 

yüksek reislik makamına sunnian arzuhal 

encümenimize havale buyrulmağla keyfiyet 

Mal. V. ine yazılmıştı.

Gelen cevaPta; mumailehaya verilmekte 

olan maaş muhtacin tertibinden olup halbuki 

mezkûr maaşlar bütçeden tay edildiği cihetle 

itasında devama kanunî imkân bulunmadığı 

bildirilmiş ve keyfiyetin mumaileyhaya tefhi

mine karar verildi.

K. .V K. tarihi

260 9-1-1928

defterdardan şikâyet Memurin kanununun maddei mahsusası hükm

en medyun bulunanların memuriyetlerine nihayet 

verileceğini amir bulunduğu halde cebeli 

bereket defterdarı Tahir beyin hesaplar divani 

hüküm ve kararile hâzineye 2800 lira medyun 

bulunmuş iken elyevm istihdam edildiğinden 

şikâyeti havi Hüseyin oğlu Avni imzası la 

yüksek reislik makamına sunulan arzuhal encü

menimize havale buyrulması üzerine keyfiyet 

Mal. V. ine yazılmıştı.

Oelen cevapta memurin kanununun 33 vc 

34 uncu maddeleri memurlarin hanği ahvalde 

memuriyetten çıkarilacaklannı tasrih eylemekle 

bu esbaptan biri olmadıkça hiç bir kimsenin 

memuriyetten ihraç olunamayacağı ve muma' 

ileyhin hesablar divanınca zemanı idaresi 

hesabının tetkiki neticesinde tebeyyün eden 

zimmetini muhasebei umumiye kanununun 

125 inci maddesi mucibince yalnız 

tazmin ile mükellef bulunduğu ve çünkü
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I hesaplar divanınca nıuhasipleıı ta/ıninen tahsi
line hüküıu olunan nıehah.C" ya evrakı nüisbi- 
tenin nevakısından ve yahut icra edilen nınsa- 
r i f in  nıavzu kavanin, nizaıııat ve ınukarrerat 
hilafında icra edilmiş olmasından ım'itevellit 
olup buda ancak muhasibi zaman ile mükellef 
kılacağı ve şayet mnhasii’i emvali milliyeyi 
zimmetine j^çirmek suretile bir ciirinu irtikap 
edecek olursa mahkemeye verilerek muluıke- 

, mesi neticesinde cezası ( ‘U) ) uncu maddenin 
son fıkrasında asgarisi tesbit olunan nııkdardaiı 
fazla bulunursa memuriyetten iiıraç olunaCciğı 
b ild ir i lm iş t i r .

İcabı müzakere ve kanun maddeleri müla- 
lea olundukta: Mumaileyh Ta h ir  beyin zimmeti 
bir curum mahiyetinde bulunmadığı ve bir 
mahkemece hakkında bir ceza hüküm olunm- 
dığı cihetle memuriyetten ihrecını mucip bir 
vaziyet bulunnıadığınuı arzuhal sahibine 
tefhimine karar verildi.

K . .V' K .  tarihi

201 7-l-92()

T. B.M  Al Mall.aası
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dukları yer ' ________

Niksar: P. T. Müdür- tekaüde şevkine itiraz 

lüğünden mütekait

Rifat Kf.

Niksar P- ve T. ıı.üdürlüğünden tekaüde 

şevki mağduriyetini mucip olduğundan dos- 

I yasının tetkikile vaki kararın ref,î istirhamına 

dair Rifat imzasile yüksek Reislik makamına 

' sunulan arzuhal encümenimize havale buyrul- 

mağla keyfiyet Da. V. ine yazılmıştı.

Gelen cavapta: Mumaileyhin aczi ve sicil

li dolâyısıle vücudünden istifade edilemiyece- 

ğine kat'î kanaat hasıl olması üzerine memu

rin kanununun muvakkat ( 1 ) inci maddesine 

tevfikan tekaüde sevk ve hakkında tatbik edi

len muamelenin Devlet Şurasınca da tasvip 

olunmuş bulunduğu bildirilmiştir.

P. T. ve T. U. M. Üz. İ Müdürü huzurile 

mumaileyhin sicilli tekık olunarak müddeti 

memuriyetince cezaya uğramadığı pek az 

olmakla beraber 331 tarihinde tayin olun

duğu iki mühim ve mübrem vazifeyi kabul 

ctmiyerek istifa eylediğinden bir daha hizmette 

kullanılmamasına karar verildiği gibi Niksar 

I merkezine Zonkuldaktan çekilen bir havalename 

i muhteviyatını bir ay sonra tediye etmesi gibi 

halkri iş başında istihdamına mani ahvalden ’ 

I ğörülerek D. Ş. Daa. Da. since verilen karar 

veçhile hakkında tatbik olunan muamelenin 

kanuna muvafık bulunduğu kanaatini hasıl 

eylemiş olmağla keyfiyetin kendisine tefhimine 

karar verildi.

K. K. tarihi

431 Evkaf U. Md. tet- '

701 ! kik memuru hüseyin 

. efendi

istirdat olunan hane

ye mukabil diğer 

bir hane itası istir

hamına dair

262 6-1t1Q2Q

Mazbut emlâk mukabili olarak hâzineden 

verilen ( 6) haneden biri istirdat olunduğun

dan işbu haneye mükabil diğer bir mülk rtası'

I istirhamına dair Hüseyin imzasile Yüksek

I reislik makamıiia sunulan arzuhal encümenimize 

, havale buyrulmağla keyfiyet Mal. V. ine
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yazılmıştı .

Gelen cevapta: 34 i senesi bütçe kanuıuıııuıı 
45 inci maddesinin ( C ) fıkrasında ırazbut 
emlâk mukabili olarak verilecek emlâk ve 
arazi kiymetleri maaşın on seneliğinden fazla 
olduğu takdirde fa/la mıkdar maaş sahibinin 
bir senelik aslî maaşı tecavüz etmezse bu 'ark 
kendisinden nakten istifa olunur noksan olduğu 
takdirde maaş sahibi verilecek emlâk ve arazi
yi nuksanile kabulde veya diğer emlrk ve arazi 
talebinde muhayyerdir, denilmesine <̂ öre 
mumaileyhin kendisine tefviz ediltn ( D )  bap 
haneyi kabul edup bilahara satmış olmak itib- 
arile muhayyerlik hakkını bu suretle istimal 
etmiş olduğu b ild ir i lm iş t i r .

İcabı müzakere olundukta: yukarda zikr- 
olunan kanuni maddeye ^öre aldığı emlaki 
satmak sureti le muhayyerlik hakkını iskat 
etmiş olduğundan ve kabul ettikden sonra ve 
bu noksan olsada başka emlâk talebine hakkı 
olmiyacağı cihetle arzusu is ’af oluramiya- 
cağının kendisine tefhimine karar verildi.

K .  A" K .  tarihi

203 6-1-1029

804  Bursada: hudavendi- 
ğar imaretinde ser 
tabbah ve habbaz 
Memet Kâmil vc 
rufekası

Mütedahil 
nın itası

maaşları-
hakkında

B ir  senedenberi katolunan maaşlarının 
itasına devam olunması ve b ir senelik müteda
hil maaşlarının tesviyesi istirhamını havi Kâmil 
Emin ve arkadaşları imzasile Yüksek reislik 
makamına sunulan arzuhal encümenimize 
havale buyrulmağla keyfiyet D i. İş. R. ile 
Ev. U .  Müdürlüğünden tahkik ve Mal. in
den istifsar olunmuştu .

Tahkikat neticcsine ve verilen cevaba göre 
imaretlerin [ tabbah, habbaz, bevvap, ianeci, 
vekilharç, tezgâhtar, hamurkâr ] unvanlarile 
mevsum hizmetler müstahdemini tevcihi cihat 
nizamnamesinin usul ve merasimine tabi 
olmayarak doğrudan doğruya tayin olundukla
rından Evkaf tahsisatıfevkalâde kararnamesinin 
( 8 ) inci maddesinden istifade eden hayrat 
hademesinden sayılmiyacaklari gibi Evkaf 
bütçesinden her sene maliye bütçesine 
verilen ÖÜ0,0Ü0 lira ( 429  ve 4 3 ü )  numaralı 
kanunlarla Maarif ve Diyanet işleri riyasetine 
devrolunan mektepler ile cevami ve mesacidin 
imam ve hademe maaş ve ücretleri ve bu
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1591 Büyük ada: nizamda ı 
5.V lu haneda ınülga 
meclisi ayan âzasın- [ 
dan Yusuf Ziya pş. '

maden imtiyazı hak
kında

mekatip ve cevamia ait bilumum masarifin 
karşılığı olarak al.nmakta bulunduğu ve 
Istanbulda ipka olunan Üsküdar ve Laleli 
imaretlerinden maada bilumum imaretlerin 
lağv edilmesi hasebile arzuhal sahiplerinin 
arzularının tervice kanunî imk.în bulunmadığı
nın kendilerine tefhimine karar verildi.

K. M' K. tarihi 

264  6 - l-9 2 g _ _

İmtiyazı Mahrukî zade Cafer bey veresesile 
müştereken uhdesinde bulunan E rtuğ ru l vilâ
yeti dahilinde yeni şehir kazasına mülhak 
Derbent köyünün Pamukçuk mevki indeki çin
ko ile mahlut simli kurşun madeni için nıaadin 
nizamnamesinin muaddel maddesine tevfikan 
mesul müdür tayin ve resmî ikametgâh gös
terilmediğinden dolayi, imtiyazı feshedilmiş - 
sede zamanında müracaat eylediklerinden fesih 
muamelesinin ref'i istirhamını havi Yusu f Ziya 
imzasile yüksek reislik makamına sunulan 
arzuhal encümenimize havale buyurulmağla 
bu muameleye mütedair olup İk, V. inden 
getirilen dosya tetkik ve mutalea olundu.

İcabı mutalea olundukta:
I —  B. M. M. ince tadil olunan nıaadin 

nizamnamesinin 61 inci maddesi ahkâmının 
meriyeti neşir tarihi olan ] 4 -  |V - 1341 den 
başlar.

I I  —  A'^uamelatta asıl olan kanunun metni
d ir  ve kanunlara ittila husulü her kes için 
zaruridir, ittilasızlık hiç b ir \akit mazeret 
teşkil edemez.

I I T  —  Tadil olunan 6 1 inci maddenin (h) 
fıkrası bu bapta kâfi sarahati muhtevi bulun
duğundan ilânda nokran ve hata olsa bile 
kanunun ahkâmına muamelenin tevfikına mani 
olmaz.

I — Arzuhal sahibinin müracaat tarihi ola
rak iddia ettiği S/2/1341 tarihli muaddel 
kanunun neşrinden eveldir. Binaen aleyh mer
ciinin gayriye vukubulan işbu müracaat keen- 
lem yekündür.

I I  —  İkinci müracaat tarihi olan 4/fW927 

ise kanunun emrettiği müracaat tarihinden 
l )  sene (8) ay sonradır.

Teayyun eden şu hakayıka göre hükümetin
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işbu maden imtiyazı hakkında yaptığj muame
le kanuna muvafık bulunduğundan arzusunun 
is ’afına kanuni imkân bulunmadığının arzuhal 
sahibine tefhimine karar \’erildi.

K .  .V K .  tarihi

64 2  Oazi ayintap posta- Mükâfatı nakdiye ta- 
I ne civarında sakin lebine dair
I

mütekait binbaşı Ma
hmut ^  ̂

1 larp mairılü bulunması dolayısile kendisi
nin de nakt; mükâfatla taltifi istirhamına dair 
mütekait binbaşı Mahmut imzasile Yüksek 
reislik makaııiina sunulan arzuhal encümeni
mize ha\ale buyrulmağla keyfiyet muzaknc 
olundu .

Arzuhala merbut M. M. M. Z. dairesi 

mütekaidin şubesi cevabi teskeresinde de 

izah edildiği veçhile mumaileyh umumi harp 

malûlü olup istiklal harbine de iştirak etıiK'sin- 

den dolayı tekaüt muamelesi istiklT'l malûlü 

gibi yapıld'.ğı ve (:-î07) sayılı kanunun ı inci 

maddesi naktî mükâfafı istiklâl harbince ve 

harp meydanında mecruh düşüp malûl olanlara 

tahsis edildiği cihetle matlubunu is'afa kanunî 

imkân bulunmadığının arzuhal sahibine tefhi

mine karar verildi .

K. .V. K. tarihi

200 Q-1-1Q2Q

433  Sinopta : menfi yen Sinoba 
mukim Ayvalıktan şikâyet 
Haşan oğlu Hüse- 

I vin E f.

naklinden ' Hiç bir sebep olmadığı halde iskân edil
diği Ay\alıktan Sinoba naklolunduğundan 
şikâyeti ha\i Haşan oğlu Hüseyin imzasile 
Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal en
cümenimize lıa\ale buyrulmağla keyfiyet Da. 
V. ne yazılmıştı.

Gelen cevapta: Müstedinin 3 /  5 /0 26  tarih 
ve 885  sayılı iskân kanununun (:’,)üncü mad
desinin son fıkrasına tevfikan mahalli iskânı
nın Sinoba teptili suretile Ayvalıktan uzaklaş- 

' t ın ld ığ ı ve esasen bu gibilerin istedikleri değil 
hal ve \aziyetlerine göre Hükümetçe tensip 
edilen mahallerde müstahsil hale girmeğe 

' çalışmaları menafii memleket icabatındaıı 
t bulunduğu b ild ir i lm iş t i r .
‘ İcabı müzakere olundukta ; Yukarda mez-
I kûr kanun ile mübadil olsun olmasını mahalli
• iskf.nlarını tayin Hükümetin takdirine bırakıl-
‘ mış olduğundan müstedinin matlubunu is'afa
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16Q7 Kars; Bayburtlu Mus- Emlâki milliyeden 

ta'a oâlu Faris Ef. hane itası istirhamı

na dair

72 Balya madeninde 

İbrahim oğlu Etem 

Ef.

Maden şirketinden 

tazminat talebine 

dair

kanunî imkanın bulunmadığının kendisine 

tefhimine karar verildi.

K. .V. K. tarihi

267 9 - 1 - 192Q

Bayburttaki evi düşman tarafından tahrip 

edildiğinden ve milli savaşta emeği sebk eyle

diğinden millî emlâkten bir hane itası istirha

mını havi Mustafa oğlu Faris imzasıla Yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal encümeni

mize havale buyurulması üzerine keyfiyet 

Da. V. ne yazılmıştı .

üelen cevapta; Hasbelharp düşman , usat 

tarafından meskenleri tahrip veya ihrak ve 

ya hasbellüzum Hükümet tarafından hedim 

edilenlerden 2 : 5 / 1 1 1 / 9 2 6  ve 781 sayılı 

kanunun neşrinden evel usuleîı bir hanede 

iskrn edilmemiş olanlara yeniden hane 

tahsisine imkân olmadığı bildirilmiş isede 

bu ademi imkânın işbu kanundan değil :]\j 

\’/926 tarih ve sayılı kanunun muvakkat 

maddeJîine göre hakkı müracaatın 927 senesi 

Temmuzundan sonra refolunduğundan inbias 

eylediği anlaşılmağla matlubu is’af olunamıya- 

cağının arzuhal sahibine tefhimine karar 

verildi .

K. .V K. tarihi

268 9-1-1929

Ün seneden beri çalıştığı Balya madeninde 

hastalanarak işleyemez bir hale ğeldiği halde 

hiçbir suretle mazharı muavenet olmadığından 

şikâyeti havi İbrahim oğlu Etem imzasile 

Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal encü

menimize havale buyurulmağla keyfiyet İk. 

V. ne yazılmıştı.

Gelen cevapta; bu hususta şirket aleyhine 

mahakimi adliyeye müracaatla dava ikame 

eylemek icap edeceği bildirilmiş ve filhakika 

kavanini mevcudemize ğöre bu bapta hükümete 

müieveccih bir mecburiyet bulunmadığı anla- 

şılmağla olveçihle hareket eylemesinin arzuhal 

sahibine tefhimine karar verildi.

K. .V K. tarihi

269 6-1-1929
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Bartın gülbucağı 

mahallesinde ıııüs- 

teciren mukim yüz 

başilikdan mütekait 

Seyfettin Fi.

Arzuhal hulfîsası liııciınıoıı kaı*ai‘i v(* lui sch(‘j)l<Mi vorildi^'i

Tekaüt n aaşının Mali^ıliyetinden dulayı maaşının tezyidi 

tezyidi istirhamına istirhamına dair evtlce verdiği arzuhal üzerine 

dair ittihaz olunan l6-5-Q28 tarih ve 060 sayılı

kararımıza itirazı havi Seyfettin İbrahim 

iınzasile Yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize havale buyrulmağla 

mutalea ve müzakere olundu.

Arzuhali münderecatuıda maluliyeti ayniye- 

sinin vazifei askeriyesi esnasında meşak ve 

mezahim neticesi ve iklim tesirile olduğuna 

dair yeni bir kanunî vesika ibraz edemediği 

cihetle sabık kararımızı tağyire imkân bulun

madığının arzuhal sahibine tefiıimine karar 

verildi.

K. .V. K. tarihi

270 Q-1-102Q

651

631

İstaı bul Aksaray : 

gazi M. Kemal Paşa 

caddesi msih P. ma

hallesi 2 nci tekke 

sokak 4 M hanede 

bey oğlu postanesi 

memurluğundan mü

tekait Y. Zıya Ef.

Bir vazifede istihda

mı hakkında

Uşak: zir nahiye- İşgal esnasındaki

sinde mukim komiser zarar ve ziyanının

mütekaitlerinden To- tazmini talebine dair 

sun FJ .

Kendi arzusuyla tekaüdü icra edilmiş isede 

temini maişet hususunda müşkülâta maruz 

kaldığından ya memuriyetinin iade veyahut 

mütekaidinin istihdam edilebileceği bir 

memuriyette istihdamı istirhamını havi Y. Zıya 

imzasile Yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize havale buyrulmağla 

mütalea ve müzakere olundu.

Mütekaidinden olan arzuhal sahibinin 

kendi liyakat ve iktidarı dahilinde bir hizmete 

tayini için usulü dairesinde ait olduğu devaire 

müracaat zaruretinde bulunduğunun kendisine 

tefhimine karar verildi .

K. No K. tarihi

271 Q / 1 / İQ2Q

Uşakm düşman tarafından işgali sıras.nda 

ihrak ve tahrip olunan eşyayi beytiye ve 

ticariyesinin tazmini talebini havi Tosun 

imzasile Yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize havale buyrulmağla 

mutalea ve müzakere olundu.

Harpten dolayı vukubulan emvali menkule 

haşaratının tazminine dair bir kanun bulunma

dığı cihetle arzuhal sahibinin arzusunu 

tervice kanunî imkfn bulunamadığının kendisine 

tefhimine karar verildi.

K. .V K. tarihi

272 g-1-1929
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dukları yer _

Karaman 57 tel sa

hibi liisar mahallesi 

muhtarı Ahmet Fi 

ve rüfekasi .

Arzuhal hulâsası

vergileri ıiin 

hakkında

tecili

l'incümeıı karar, vo ne s(;f)0[)l,(‘n vorild ig i

Kuraklık yüzünden elim vaziyette bulundu

kları cihetle Devlet ve bankalar matlubatının 

tecili istirhamina dair bilumum zürra namına 

mahalle muhtarlarından Ahmet ve arkadaşları 

imzalarila Yüksek rerislık makamına sunulan 

arzuhal encümenimize havale buyrulmağla 

keyfiyet Mal. ve İk. V. lerine yazılmıştı.

Gelen cevaplarda: kuraklık sahalarındaki 

ahalinin karşulaştıkları maişet müşkülâtım 

tehvin ve iztiraplannı tahfif için Hükümetçe 

mümkün olan tedabirlere tevessül edilmiş ve 

edilmekte bulunmuş olduğu ve ancak hâzineye 

ait vergilerin teciline kanunen cevaz olmadığı 

ve şu kadar varki ziraat bankr.sına borçlu bu

lunanlardan borçlarını tediyede aczi sabit olc;nlar 

borçlarının tecili Karaman sandığına tebliğ 

edildiği bildirilmiş ve keyfiyetin telgraf sahip

lerine tefhimine karar verilmiştir.

K..V' K. tarihi

273 1>1-1929

220 Adana ; fabrikatör 

bosnah Salih Ef.

muamele vergileri

nin tecili istirha

mına dair

620 İstanbul: Behat pş 

zade Reşat Ef . ve 

rüfeksı.

tediyatın tezyidi ta

lebine dair

Un fabrikalarının da diğer müessesiitı sına

iye gibi muamele vergilerinin tecili istirhamı

na dair fabrikatör Bosnah Salih ve iki arka

daşı imzalarila Adana merkezinde Yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal encümeni

mize havale buyrulmağla keyfiyet İk. V. ine 

yazılmıştı.

Gelen cavabın mutaleasından anlaşıldığına 

göre: kanunun tatbiki na başlanalıdan beri 

un fabrikalarının muamele vergisinden istisnası 

kabul edilmemiş ve o vakittan beri bu nazar 

noktasının tadilini müstelzim bir muamelede 

sebk etmemiş olduğu ve hâzinenin menfaa

ti itibarile veziyyetin tağyirine imkân görül

mediği cihetle talepleri is’af olunaniiyecağının 

telgraf sahiplerine tefhimine karar verildi.

K. .V K. tarihi

274 15-1-929

Yunanistanda bıraktıkları ğayri m.enkul 

mallarının varidatından “/;,l l derecede pek az 

miktarı tesviye olunup buda maiyetlerini temi

ne kifayet eylemediği için tediyatın tezyidi is

tirhamını havi ğayri mübadillerden Haşan ve 

arkadaşları tarafından Yüksek reislik makamına



" " ""'AfzLİîıal verenlerinvtrı ciiıcrın 

adı, sanı ve otur-

<  dukları yer

S

Arzuhal hulâsası ' İJiciimon kararı v(‘ ıu ‘ s(‘l)(‘|)t(;n v(‘riltligi

sunulan arzuhal encümenimize havale buyrul- 

mağla keyfiyet Mal. V. ine yazılmıştı .

Gelen cevapta Yuııanistanda emvali bulunan 

ğayri mübadiller, Yunan tebeasinın Türkiyede 

bulunan emlâk ve arazilerinin bedeli icarları 

yunan hükümetinden alınmış olan 30 milyon 

 ̂ dirahminin komisiyonca altı senelik varidatların

dan mahrum kaldıkları kabul edilmek suretile 

birinci defa 6 senelik varidadtlarııiin "/j, l o u 

ve ikinci defa 1 i nisbetinde a\ans ttvzi 

edildiği \e tevzi edilecek para kalnıadığı 

bildirilmiş olmağla matluplarını is'af imkânı 

kalmadiğımn arzuhal sahiplerine tefhimine 

karar verilmiştir.

K. .V’ K. tarihi 

27^ 16-1-1020

330 Oireson: Tir aziz 

karyesi muhtarı Os

man Avni ef. ve r.

Ziraat bankasından 

kendilerine ikrazatta 

bulunulması istir

hamına dair.

427 Saim beyli, Haçin 

felâketzedelerinden 

Mustafa sürevva ef.

ve r.

F.ndık mahsulü azolduğu cihetle ihtiyaç

larının tehvini için ziraat bankası tara.’iiıdan 

ikrazatta bulunulması istirhamııii ha\i köy 

muhtarları imzalarile Oireson merkezinden 

Yüksek reislik makamına çekilen telgrafname 

encümenimize havale buyrulmağla keyfiyet 

İk. V. ine yazılmıştı.

delen cevapta; İkrazat icrası hakkında 

(jireson zürraına usulü dairesinde muamele 

icrası hususunun mahalli bankasına iş’ar edil

diği bildirilmiş ve keyfiyetin kendilerine 

tefhimine karar verilmiştir.

K. .V K. tarihi

276 16-1-1020

İhrak edilen emva

linin tazmini talebi

ni havi

Haçin hailesinde bütün ıral ve eryalan 

yağma ve tahrip edildiğinden zaruretlerinin 

tehvini için ellerindeki zarar ve ziyan mazba - 

talan muhteviyatının hâzineden satın aldıkları 

( 10 ) sene taksitli emlâk taksitlerine mahsup 

edilmesi istirhamını havi Müftü zade ve arka

daşları imzasile Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal encümenimize havale buyrulmağla 

keyfiyet Maliye vekâletine yazılmıştı .

Gelen cevapta : mumaileyhimin zarar ve 

ziyan mazbataları muhteviyatının tesviyesi 

için ihzar olunacak talimatnameye intizar 

zarurî, ve içbu mazbatalar muhteviyatının 

taksitlere mahsup edilmesi kanunen gayri
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası  ̂ lllnriimen k a ran  \

1

e İKİ sol)H])ten verild iği

169 Edirne: su işleri fen j luıkui\unun 

ıııenuıru Huk\s\ ef. ricasına dir

temini

432 İzmir. Haci ali paşa , 

otelinde arzuhalci | 

Memet bey vasıta - | 

sile Anamor müstan- 

tıkı sabıkı Ham it ef.

Tasfiyeden şikayet

mümkün bulunduğu bildirilmiş ve keyfiyetin 

müstedilere tefliimine karar verilmiştir.

K. .V' K. tarihi

277 16-1-İ92Q

Mühendis hanei askerî mektebinden mezun 

olduğu halde kendisine mühendis unvanı 

verilmediğinden ve sahte bordro ile para alan 

Müfit Efendinin mafevkına tayin olunduğun- 

I dan şikâyeti havi Hulusi imzasile Yüksek reis- 

'lik  makamına sunulan arzuhal encümenimize 

j havale buyrulnıağla keyfiyet Na. V. ine 

I yazılmıştı,

Gelen cevapta : mühendislik unvanı taşi- 

i yabilmek için mühendislik kanunile talimatna

mesi ahkâmına tevfikan mühendis mektebinde 

imtihan vermesi icap edeceği ve Müfit Efendiye 

; gelince Konya kadastro mühendisliğinden 

opratörlüğe naklolunduğu bildirilmiştir.

İcabı müzarkere olundukta : 1035 sayılı 

i kanunun (]) inci maddesinin (B) fıkrası müci- 

bince Türk mühendis ^ve mimar yüksek mek

teplerinden diploma alanlar derecesinde 

malumata malik bulundukları bilimtihan 

, sabit olanların mühendis ve mimar unvanını 

taşıyabileceklerini pek sarih surette beyan 

I eylediğinden arzusunu isafa kanunî f imkân 

bulunmadığının arzuhal sahibine tefhimine 

karar verildi.

K. .V K. tarihi

278 16-1-1929

Hakkinda verilen tasfiye karannınjef'i istir

hamını havi Anamor müstantıkı sabıkı Ham it 

imzasile Yüksek reislik makamına sunulan 

orzuhal encümenimize havale buyrulmuş ve 

keyfiyet Ad. V. ine yazılmıştı.

Gelen cevapta: izahatı kafiye bulunmamasına 

binaen mumaileyhe ait dosyanın salâhiyettar 

bir memurla encümenimize izamı rica olun - 

mağla, izam buyrulan Ad. V. Z. İ. M. ü 

Cevdet B. huzurile tetkikati lâzımaTifa kılındı.

Alınan malumata ve dosyası münderecatına 

ğöre mumaileyh Hamit bey;

1 — Mektebi hukuk mezunu değildir kendi 

iddiasına ğöre ( 3 ) sene mektebe devam 

, etmiştir.
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Arzuhal verenlerin t

N ^ adı, sanı ve otur- I Arzuhal iıuirsası l'iiKMum'Ti k a ra r ı  v<‘ i k ‘ s <*1k ‘|)I,<mi V(“r i 1(Iİl;-İ
t-
<•  . duklan yer '

2 — hakimlik ehliyetnamesi yoktur.

183 Halya : erket mektebi Mektepten ihracııı- 
iTiualliınleriııden İl- dan Şikayet 
yas Fevzi Hey ıııah- 
dıınıu Osman Şev
ket Kf.

58 8 Silifke: saray maha
llesinde mukim Na
ili han jandarma B. 
K . hğnıdan mütekait 
yüzbaşı Ahmet ef.

taksitle bir hane ve
rilmesi istirhamına 
dair

3 —  338 tarihine kadar müallimlikle mu - 
teva.S:i'!L>il olarak ancak mezkur tarihte adliyc^e 
intisap etmiştir.

4 —  muhtelif memuriyetlerindeki müfettiş 
raporları hizmette istihdamina manidir.

3 — D. Ş. da tasfiye muamelesini tasdik 
etmiştir .

binaen aleyh mumaileyh hakkında tatbik 
olunan muamelenin yullunda bulunduğuna 
encümenimizce de kanaat hasıl olmağla keyfi
yetin kendisine tefhimine karar verildi.

K . .V’ K .  tarihi

279 Iö-1-1Q2Q

Balıkesir Fırkek muallim mektebinden bi- 
oayri hakkın iiıraç edilüp mektep tazminati 
itasına mahkıım edildiğinden mağduriyetten 
vikayesi istirhamını havi Şevket imzasile 
yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 
encümenimize havale buyrulmağla keyfiyet 
Ma. V. ne yazılmıştı.

Gelen cevap ve geçen sene verilen 18/4/928 
tarih ve 57 sayılı kararımız mutalea ve tetkik 
olunarak mezkûr kararımızı tağyire b ir sebep 
görülemediğinin arzuhal sahibine tefhimine 
karar verildi.

K. K. tarihi

280 16-1-1929

Silifkede metruk emlakten borçlanma kanu
nuna tevfikan ve bedeli 20 senede ödenmek 
üzere bir ev itası istirhamını havi mütekait 
yüzbaşı Ahmet imzasjla Yüksek reislik maka
mına takdim olunan arzuhal encümenimize 
havale buyrulmağla keyfiyet Ma. V. ine yazıl
mıştı .

Gelen cevapta ; Mumailyhe borçlanma 
kanununa tevfikan hane itasına imkân bulun
madığı b ild ir i lm iş  ve filhakika mezkûr kanundan 
kimlerin istifade edebilecekleri pek sarih bir 
surette beyan edilmiş olmağla arzusu isaf 
olunmiyacağının arzuhal sahibine tefhimine 
karar verildi .

K. .V' K. tarihi 

281 ' 20-1-1929



11 -

306

Arzuhal' verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulfsası . Piiıriinıoıı kararı y o  lic» s(‘})('j)ien voriM igi

Plrzurunı: 4 61 6  tel 
sahibi A li B. zade 
Şevki Kf.

Ruslar tarafından 
müsadere edilen em
valinin tazmini hak
kında

•12 llğ.n: 

si He 
si ve

y\oalar 
yeli ihtiy 
ref ikleri

k a r y c -
u'ive-

Bataklık 
tivazi h

Fırzurunınn Ruslar tarafından istilasında' 
zabt ve miisadere olunan ticari emvali bedeli
nin yine Ruslar tarafından bırakılıp Krzurumıın  
istirdadında satilan Rusların bırakdıkları pa
muklar bedelinden tesviyesi istirhamına dair 
Abbas B. zade Şevki imzasile Fırzurum merke
zinden Yüksek reislik makamına çekilen telgraf 
name encümenimize havale buyrıılmağia 
keyfiyet Mal. V. ine yazılmışti.

Gelen cevapta: İstiladan mütevellit ve 
hususile menkul mallara mütaalhk zararların 
tesbit ve her haıiiii suretle tazmin ve telâfisi 
esasen çok müşkül olacaği hükümetçe tasvip 
edilmiş bulunduğu bild ir i lm iş  ve hakikat 
halde bu merkezde bulunmuş olma.$la keyfiye
tin arzuhal sahibine tefhimine karar verildi.

K . .V K .  tarihi

282 2(3-1-1029

kurutma i in
ak kında

İmtiyazı vaktile Konya [Meclisi idaresince] 
Ba;-’araıı Mustafa efendi isminde birine verilin iş 
iken köyleri civarında bulunması dolayisile 
imtiyazı fesih ve kurutulması kendilerine terk 
olunan bataklığın mühim bir kısmını kurııt- 
tuklan halde Konya vilâyeti umumî Meclisi 
encümenince mezkûr bataklık imtiyazının tek
rar mumaileyhe verilmek teşebbüsünde bulu
nulduğundan ve bu suretle mezrea vz mer’aları 
daraltılacağından şikâyeti havi I lğının Ağalar 
Rüşdiye ve İhsaniye Köyleri ihtiyar meclisleri 
imza ve mühürlerile Yüksek reislik makamına 
sunulan arzuhal encümenimize havale buyrul- 
mağla keyfiyet Da. V. ine yazılmış ve bu 
baptaki dosyanın D. Ş. sinda olduğu b i ld ir i l
mesi üzerine işbu dosya D. Şurasından 
getirtilmişti .

Dosyanın tetkikinde dikkat nazarinııza

çarpan 12-3-341 tarih vei-1 0 8 Ş .
2 3 6  s sayılı B. M. 

izah olunduğuM. in Muh. E. mazbatasında 
veçhile:

[Başaralı Mustafa efendiye ruhsatiye itasına 
dair Konya vilâyeti Meclisi idaresinden sadır 
olan 6 / W l  340 tarih ve 323 5 sayılı karar 
aleyhine Rüşdüye göyü ihtiyar meclisi tarafından 
itiraz edilmesile bn gibi bataklıkların tathir 
ve teybisine ait imtiyaz ve ruhsatname itası
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Arzuhal verenlerin 

• adi/siinı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ■ l^ııciiınoH k a ran  vo ik^ sohf^ptcîn vorildig’i

umumî meclislere ait olup meclisi idare 

kararının bir güna hüküm ve kuvveti haiz 

olamiyacağından 8-10 köyün ortasındo olan 

işbu bataklıca ait imtiyazın mezkûr köyler 

halkına itası münasip trörüldüg:ünü mutazam- 

mın Nafia ve Ziraat encümenleri müşterek 

raporunun kabulünü mulıievi Konya \’ilâyeti 

umumî meclisinin 8/11/341 tarihli (10) uncu 

ictimaında verilen karara vilâyet makamından 

itiraz edilmesi üzerine:

İdarei hususiyei vilayat kanunu mncibince 
bu gibi bataklıklara ait vezaifin mecalisi 

umumilere mevdu mesai İden olmasına nazaran 

makamı vilayetten vuku bulan itiraz gayrı varit 

görüldüğünden reddile meclisi umuminin mu

vafık olan kararının tasdikine ittifakla ve hilafı 

salâhiyet karar ittihaz eden meclisi idarei 

vilâyet heyeti hakkında takibatı kanuniye icra 

edilmesi luzumuna dair azadan bazılarının 

reyi muhalefetlerine karşı işbu meselenin meclisi 

idareye ciheti trallûku içtihattan ibaret olduğu 

cihetle takibatı kanuniye icra edilmemesi 

luzumuna encümeni nıüşarün ileyhaca ekseri

yetle karar verildiği »

Anlaşılmaktadır.

4-A'||-l 337 tarih ve 2 sayılı kanun mucibin

ce Şurayi devlet heyeti umumiyesiiıe ait vezaif, 

Memurin muhakemat encümenine mevdu olup 

yukarıda bahsolunan karar yeni Şurayi Devkt 

kanununun tarihi olan 23-\"|-341 den evel ohnr- 

sına binaen D. Şurasının vaktile kendi makamına 

kaim olan bir heyetin katiyet kesbeden kararın 

yeniden tetkika salâhiyeti olamiyacağı gibi 

mezkûr bataklığa civar (8) köy halkının nef'ine 

ve kanuna muvafık olarak verilen kararın 

tağyirini icap edecek kanunî bir sebep görül

mediğinden köylüler hukukunun mahfuziyetini 

temin buyurmalarının işbu kararın leffile 

Da. V. ine iş’ar ve keyfiyetin D. Ş. sina iblağ 

ve arzuhal sahiplerine tefhimine karar verildi.

K. .V' K. tarihi

283 20-l-lQ29

^ 0 3  ‘ Erbaada malmüdür- 

i lüğünden mütekait 

Sami Efndi

tasfiyeye tabi tutu - 

lanlarin ahar hizme

te isthdamlan ha

kki uda

Tasfieyeye tabi tutulanların kanunda bir 

sarahat olmadığı halde resmî ve resmin ğayri 

hizmetlerde istihdam edilmemeleri gibi bir 

telekki mevcut olup bu ise mağduriyetini
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsâsı

577 Kütahya: Hükümet : Hıdeniatı vataniye 

civarında elif zade- tertibinden maaş ta

ler hanesinde Trabı- lebine dair 

zon vali i sabıkı '

Cemal Bey zevcesi 

Sıddika Hanım

Knc.i'ınıcn kararı vo ne sebepten verildiği

mucip olduğundan keyfiyetin kanunî bir surette 

tasrih veya tefsiri istirhamini havi malmüdür- 

lüğünden mütekait Sami imzası la Yüksek reis - 

lik makamına sunulan arzuhal encümeninize 

havale buyurulmağla tetkik ve müzakere olundu 

Aciz ve kabiliyetsizlik mutlak olmayup nisbî 

oldüğundan bu hallerinin tahakkukuna binaen 

kanun mucibince tasfiyeye tabi tutulan memur

ların hayetta yapmağa muktedir olduklat’i 

işlerin bulunması ve bunlardan luzumunda 

ücretli Devlet işleri meyanında olması mümkün 

ve hükümetin müstahdemlere karşı hiç bir 

taahhüdü olmayup anları istihdam ve hizmet

lerine nihayet verilmekte her zaman serbest 

olduğundan bu gibilerin ifasına muktedir oldu

kları ücretli işlerde istihdamları caiz ve maanaza 

memurin kanunun (5) inci maddesindeki şaraiti 

haiz olmaları lüzumu derkâr bulunduğu cihetle 

kanunun tefsirine mahal olmadığı Heyeti unnı- 

miyenin 24/l 2/928 tarihli 17 inci inikadının 

linçi celsesinde tekarrür eylemesine ve mür- 

tedinin arzusuJa bu suretle istihsal edilmiş 

bulunmasına binaen keyfiyetin kendisine 

tefhimine karar verildi.

K. .V K. tarihi

28' 25-1-1929

Zevci Tırabızon sabık valisi Cemal Beyin 

vefatı dolayisile kendisine tahsis olunan (3000) 

kuruş tekaüt maaşı kâfi gelmediğinden hidem- 

atı vataniye tertibinden kâfi miktarda tahsisat 

itası istirhamına dair Sıdlika Cemal imzasile 

Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

encümenimize havale buyrulmağla keyfiyet 

Da. V. ine yazılmıştı.

Gelen cevapta; mumaileyhin (3000) kuruş 

maaşla tekaüdü icra kılındığı ve gönderilen 

sicil hulâsasına göre hakkında başkaca yapıla

cak bir muamele olmadığı bildirilmiştir.

İcabı hal müzakere olundukta: tetkik olunaıi 

sicil hulâsasına göre mumaileyh hidematı 

vataniye tertibinden tahsisini istilzam edecek 

fevkalâdelik görülmediği vaki talebin is’af 

olunamayacağmın arzuhal sahibrine tefhi

mine kaıar verildi.
K. ,V K. tarihi

285 20 - 1 - 1929
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-  ^  I âtlı, sanı ve otur-

514 ' İzmir: Bahri baba 
J\̂\ civarında Rıza Bey 
Ü  j '  hanında 27 »V oda 

1 b^'S  ııiî-ik'îTi Koçarlı 
J 337 sap:k Sulh Makimi 

İbrahim Halil B.

'Arzuhal hulasası r]ıı<*inneıı kararı vo no s«‘b('])l(‘n vcrihb’î̂ î

Tesfiycden şikâyet Tasfiyeye tabi tutulduğundan şikayeti havi 
Koçarlı sabık sulh hakimi Halit İbrahim im- 
zasıla yüksek reislik makamına sunulan arzu
hal encümenimize havale buyrulmağla key
fiyet Ad. V. inden sorulmuştu.

(jelen cavapta; Mumaileyhin felç hastah.i>ı- 
ra müptela ve vazife ifasına kııdreti olıramak- 
la beraber malûmatının noksan olması I'a^ebile 
tasfiyeye tabi tutularak tekaüde sevk edildiği 
ve dava ikamesi üzerine D. Ş. si daa\i daire
since hakkında yapılan muamelenin •muvafık 
S (■ )rü 1 d üğü b ild ir i lm işt ir .

İcabı müzakere olundukta : Mumaileyhin 
tetkik olunan ahvaline binaen hakkında tatbik 
oluratı tasfiye muamelesinin ref’ine bir kanuni 
sebep »örülmedii^inin kendisine tefhimine 
karar verildi.

K . No K. tarihi

280 20-1-1 020

170 Balyda ikamete Uic- 
nuır vaıiiiı saray 
kazasıiıdan sa’bun 
beyzade Demir lif.

Memleketine azime
tine müsaaJe buy- 
rulması hakkında

Balya kazasında ikamete memur isede 
emsali ğibi memleketine iadesi istirhamını havi 
Vanlı Demir imzasıla yüksek reislik makamına 
sunulan arzuhal encümenimize havale buyru- 
İmağla keyfiyet Da. ine yazilmıştı.

(jelen cevapta: mumaileyhin memlektine iade 
ve şevkine müsaade olunarak 24/10/028 tarih 
ve 54'ı0sayıh tahriratla Balıkesir vihlyetine tebli.^r 
edildiği b ild ir i lm iş  ve keyfiyetin arzuhal sahi
bine tefhimine karar verilm iştir.

K  . No K . ' ta r ih i

287 20-1-1029

400 , İstanbul: Beyazitta
9 .V'lu kıraetanede 
Cal kazası mahkeme- 
âzasından Servet 
PJ.

Harcırahının itası 
istirhamına dair

İstanbuldan Çal kazasına kadar harcırahının 
henüz ita olunmadığından şikâyeti havi Çal 
mahkemei asliye âzayı sabıkı Servet imzasi ile 
yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 
encümenimize havale buyrulmağla keyfiyet 
Ad. V.ine yazılmıştı.

Gelen cevapta: Mumaileyhin alacağı olan 
762 7  kuruşun deyn ilmühaberi mevcut isede
026  senesi bütçesine konulan lahsisat b itt i
ğinden şimdiye kadar tesviye olunamadığı 
ve 920 senesi bütçesine konulan tahsisatın 
istihsalinde tedive edileceği b ild ir i lm iş ve
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Arzuhal verenlerin
o

g adı, sanı ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası l'^nci'mıoıı kararı vt; no solyojVtoîV voriM i^t '

keyfiyetin arzuhal saiıibine tefhimine karar 

verilmiştir.

K. .V- K. tarihi 

288 2Û‘ |-Î929

671 İstanbul: kuruçeşmc ^^Bir hane ; tefvizi is- 

de mezarlık tiriıamına dair,

gında 19 ,V' hanede 

Mesut oğlu Süley

man Ef.

istihdam olunduğu Amerikan mektebinden 

aldığı ( 4000 ) kuruş maaş iaşesine kâfi gel

mediğinden bedelini ( 20 ) senede tesviye 

etmek üzere İstanbulda 3,4 odah bir evin 

uhdesine tefvizi istirhamını havi Süleyman 

imzasi ile yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize havale buyrulmağla 

keyfiyet tetkik ve müzakere olundu.

Borçlanma kanunu mucibince uhdesine 

emlâk ve arazi tevfiz olunacakalarm kimlerden 

ibaret bulunduğu sarahaten mezkûr bulun- 

mağla mezkûr kanundan istifadesi imk'nı 

bulunmadığının arzuhal sahibine tefhimine 

karar verildi.

K. .V K. tarihi'

289 20-1-1929
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Arzuhal verenlerin 

acil, sanı ve otur- 

Jiiklan yer 

Palo kaymakamı M. 

Hayri l:f.

Arzuhal Iıulpsası i'jıc iinn 'n kararı v<' no schcptcıı vcriMi^â

Açık maaşının itası 

hakkında

3Ö5 Akşel lirde Kilise 

çıkmazında 466 No. 

İÜ hanede erzuruın 

sabık mebusu mer

hum İsmail bey 

zevcesi Naime M.

926 senesi ( l) inci 'I'eşrinde Karaköse kay

makamlığından vekâlet emrine alınmış isede 

masuniyeti tebeyyün ederek Palo kaymakam

lığına tayin olunduğu ve memurin kanununun 

I 85 inci maddesi mucibince 3 aylık açık maaşı 

j verilmiş isede açıkta kaldığı diğer ( 7 ) aylık 

açık maaşı verilmediğinden itasi istirhamım 

havi Hayri imzasile Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal üzerine keyfiyet Da. V. ine 

I yazılmıştı .

Gelen cevapta: Bu ğibi memurin hakkında 

yapılacak müamele Mal. V. inin işari veçhile 

, memurin kanununun neşrinden sonra ve fakat 

85 inci maddenin tatbikinden evel vazifelerin

den ayrılmış olanlara mazuliyet maaşım tahsis 

yoksa açık maaşının itasi lâzım geleceği muh

tacı tefsir görülmüş olduğundan bu hapta 

bir tefsir karan istihsalinin başvekâlete arz 

edildiği bildirilmesine binaen arzuhal sahibinin 

mezkûr kararın istihsaline kadar intizarı 

zarurî bulunduğumu kendisine tefhimine ka

rar verildi .

K. .V' K. tarihi

Tahsisatının tezyidi 

ricasına dair

290 20-1-1929

Zevci Erzurum sabık mebusır askerî kay

makamlığından mütekait İsmail beyin vefatı 

dolayısile kendisine tahsis olunan maaşata 

müteveffanın ( ı)  inci devre mebusluğu nazarı 

dikkata alınmadığından tahsisatının tazyidi ve 

ikramiye itası istiahanıına dair Naîmc imzasile 

yüksek reislik makamına sunulan arzuhal encü 

menimi/e havale buyrulnıağla keyfiyet M. 

M. V. ine yazılmıştı.

(jelen cevapta : Müteveffa İsmail beyin

(1) inci B. M. M. sinde tjzurum  mebusu
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları ytr

_  9

Arzuhal hulâsası Kncümen kararı vc no sebeplen verild iğ i

313 Tarsusda mukim 

mübadiller namına 

İsmail oğlu İbrahim 

Sami oğlu Mustafa,

bulunmasına mebni ailesine evelce muhassas 

maaş olbaptaki kanun hükmüne tevfikan 

l/V l/927 tarihinden itibaren (lo ) bin kuruş 

mebusluk maaşı aslisine göre tadil suretile 

beher eytama beşer yüz kuruşa iblağ edildiği 

ve 212 sayılı kanunun ( 12 ) ine' maddesi 

mucibince 30 sene bilfiil hizmet ifasında bir 

senelik maaş ve tahsisat nisbetinde verilecek 

ikramiye Q27 senesi bütçe kanununun maddei 

mahsusasına tevfikan l/V I/ 927 senesinden 

sonra tekaüt edilenlere mahsus olup l/I^7338  

tarihinde tekaüt edilen mumaileyhe ve ailesine 

şamil olmayacağı bildirilmiş ve tetkikatı lâzime 

icrasile yapılan muamelenin kanuna muvafa

kati anlaşılmış olmağla matalibinden birinin 

zaten isaf edilmiş, diğerinin tervicine ise 

kanunî imkân görülmemiş olduğunun arzuhal 

sahibine tefhimine karar verildi.

K. .V K. tarihi

291- 2Ö-M 929'

İskân muamelesi ha

kkında

Temlik kanunu mucibince ellerinde bulunan 

mallara tapu verilmeye başlanmış isede mua

melâtta bir takım güçlüklerle karşılaştıklarından 

kolaylık gösterilmesi dileği le ve bir çok 

mübadil imzalarila Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmesi 

üzerine keyfiyet Da. V. ine yazılmıştı .

üelen cevapta: Mübadillerden şimdiye kadar 

alınmakta olan kefalet senetlerinde imzalan 

bulunan kefillerin mübadillerin memleketleri 

halkından olup olmadıklarına lüzum olmayup 

lâalettayin (4) mübadilin kefaletile iktifa edil

mesi lüzumu tamimen vilâyetlere tebligat 

yapıldığı bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta: İttihaz olunan 

son tedbir temlik nıuamelâtım hayhdan hayli 

teshil edeceği için keyfiyetin arzuhal sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

292 20-1-1929

118 Fatih : sinan ağa Maaşatının tesviyesi Encümenimize verilen 2 - || - 1920 tarih 

mahallesi, Çıkrıkçı ; hakkında ve 168 sayılı karar üzerine ( 2 ) aylık açık
sokağı .¥ 49 Abdü- maaşı almış isede süvarisi bulunduğu vapurun

Ihalim Ef. feshi üzerine kadrodan ihraç edildiğinden (15)

, buçuk aylık maaşlarının tesviyesi istirhamını
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Ârzuİıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Ar/uhal luılasası l'lnciinıen k a ran  vo ne solx‘[)İen

lıavi Aptulhaliın inızasıle yüksek reislik maka

mı ııa takdim olunan arzuhal encümenimize 

havale buyrulmağla keyfiyet Ik. V. ine 

yazılmıştı.

Oelen cevapta : Mumaileyh süvarisi bulun

duğu Bahri cedit vapurunun mübadeleye tabi 

muhacirleri hamilen Selanikten avdet seferini 

yaptığı sırada mahza aldırmış olduğu kuman

yanın sarfını temin için lüzum ve zarureti 

fenniye olmadığı halde Mondoros limanına 

iltica eylemiş olduğu ve ğeminnin limanda 

kaldığı ( 48 ) saat zarfında Kıpti kadınlarla 

işü işret ve sefahet ika eylemekte olan vapur 

kâtibinin kamarasına ğiderek bu ahvali 

na maraziyeye iştirâk eylediği tebeyyün 

eylemekle 25 X î  340 tarihli Müdürler encü

meni kararile (2) ay müddetle açığa çıkarıldığı 

ve vaPurun (48) saat yolundan kalmasından 

mütevellit bilcümle zarar ve ziyanı tazmin 

etmek suretile tecziye ^dilmiş ve müddeti 

cezaiyesini ikmal eylemiş isede bu sirada 

Bahri cedit vapurunun feshinden ve sınıfına 

muadil bir kaptanlıkta münhal bulunmamasından 

dolayı bir müddet tavzifi mümkün olmamış 

ve inhilâl vukuunda tayin kılındığı (2) inci 

sınıf sefain ihtiyat süvariliğinde vücudunden 

İstifade edilememesine mebni Seyri sefain ida

resinin 926 bütçe kanununun (4) üncü madde

sine tevfikan tekaüde sevk ve encümenin kararı 

üzerine Bahri cedit vapurunun feshine kadar 

maaşatı tesviye olunduğu ve bu muamelenin 

Ticareti bahriye kanununun mahâkimce tatbiki 

suretlerine muvafık bulunduğu ve D. Şu . 

sincada mesele tetkik olunarak itirazatin ret 

edildiği bildirilmiştir .

İcabı müzakere olundukta : gerek muma - 

ileyhin ahval ve harekâtı na becasi dolayısile 

tatbik edilen ve gerek süvarisi olduğu vapu - 

run feshi dolayısile maaşatı hakkında yapılan 

muameleler hal ve kanuna muvafik bulunmuş 

olmağla arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

K. No K. tarihi

293 20-1-1929
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Arzuhal verenlerin 

5 2 ,'idı, sanı ve otur-N /C
^  duklan yer

307 Adliye meslek mek

tebinden mezun A. 

Vasfi iıey ve refik- 

leı i

Arzuhal hnlfısası Mnci'ınıon k a ra r ı  v(' no s (‘1k ;[)1(*i i  v(‘riidiî^n

Ankara Hukuk mek

tebine kabulleri is

tirhamına dair

Tokat: Çay müsliın 

mahallesi hamam

1 sokağında 22.V lıa 

nede sabik Yozğat 

mustantı kı İsmail 

Hakki ef.

jkrnmiye itası istir 

hamına dair

Kendilerinin de Ankara Mukuk A\ektebine 

kabulleri istirhamına dair Adliye meslek 

mektebi müstantiklik şubesinden mezun Rıza 

ve aıkadaşlan imzalarile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal encümenimi/e 

havc'ile buyrulma,^da keyfiyet Ad. V. ine 

yazılmıştı.

Gelen ccvapta; Bu seneden itibaren mezkûr 

mektebe yalnız Lise ve yüksek mektepler 

mezunlan kabul edilmesi ve imtahanla talebe 

alınmaması İc. V. H. i kararı muktazasından 

bulunmağla taleplerinin isafına imkân görüle

mediği bildirilmiş ve bu tedbir nefselemre 

muvafık görülmüş olmağla arzuhal sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V. K. tarihi 

294 20 - l-f020

Kisa askerlikle mükelef olduğu halde aksi 

iddia olunduğu cihetle hizmetle mükellef 

bulunduğu znmana ait maaşatı verilmediğin

den münasip nnkdar ikramiye itası istirhamına 

dair İsmail Hakkı imzasile yüksek reislik 

makamına sınuılan arzuhal encümenimize ha

vale buyrulması üzerine keyfiyet Ad. V . ine 

yazilmıştı .

delen cevapt: Yozgat ( 2 ) inci müstaııtıkı 

iken yoklama kaçağı addedilerek askerlik kanu

nunun (lo)üncü maddesinin (i) inci fikrasına, 

Yozğat idare heyetince- mütthaz karara tevfikan 

cezaen ve fili hizmet olarak askerlik vazifesini 

ifaya davet ve sevkedihnesi üzerine yerine 

aheri tayın kılınmış olan mumaileyhin ikame 

eylediği dava üzerine D. Ş. De. Da. sinden 

hakkında sadır olan karar vaki muamelei 

tasvip eylediği ve bütçede böyle bir tahsisat 

mevcut olmadığından ikramiye itasi de kabil 

olmiyacağı bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta: mumaileyh hak

kında askerlik kanunu mucibince, tatbik olu

nan muamelenin tağyirini icap ettirecek bir 

sebep görülemediği gibi bütçede tahsisatı 

bulunmiyan bir yere sarfiyat icrası da kabil 

olıniyacağının arzuhal sahibine tefhimine karar 

verildi .

K. A“ K. tarihi

2Q5 20-1-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

İstanbul : Oözteı->c 

Mcıııet efendi nıaiıa- 

İksinde yeni sokakta 

7 .V lıanede A\üşiir 

ınerluun lıaci Hayri 

Pa^a zevcesi Matice 
Seni\ e H .

Arzıılıal hulasası knr.uM ve no schopion

Maa.? tahsisi istirha - Zevci müşür haci Mayri Paşadan nuılıassas

1111 na dair 547 8 buçuk kuruş maaştan bu gün ancak 625 

kuruş maaş alabildiğinden ve bununla kifafı nefs 

imkânı bulunmadığından şikâyeti havi Hatice 

Seniye imzasile yüksek reislik makamına sunu

lan arzuhal encümenimize havale buyurulmağla 

keyfiyet M. M. V. ine yazılmıştı.

I üelen cevapta: Mumaileyhanin maaşı mu

kaddema 28-1V-1330 tarihli muvakkat kanunun 

5 inci maddesi mucibince 21500 kuruşa tenzil 

edilmiş ve ahiren kızının kocasının ölmesile 

babasından maaşa istihkak kesbetmesine mebni 

kızı Zehra hanıma hisse tefriki lâzim gelmiş ve 

mülğa D. vŞ. inin 15-2-1336 tarihinde [müte

kaidini eytam ve eramile tahsis oluan maaş 

için maaşın tahsisi anında meri olan kanuna 

tevfikan muamele ifası J yolunda ittihaz 

eylediği karara ve muamelei tahsisiyenin

1 1/12/1325 tarihli Askerî tekaüt ve istifa 

kanununun 40 ıncı maddesine tevfikan icrası 

muktazi bulunduğuna göre işbu maddenin

2 inci fıkrası mucibince her ikisine (8) er 

I (yüz) kuruş maaş isabet edüp ona göre tahsis 

I muamelesi yapıldığı bildirilmiştir.

' İcabı müzakere olundukta: filhakika (2)inci 

fıkrasına göre (2oOO ) den ( 3000 ) e kadar 

I olan eytam ve eramil maaşı iki yetime mun- 

! hasır olursa aslî maaşın yansıle (3000) nin 

"A* (10) nu zam olunacağına göre arzuhal 

sahibile kızı hakkında yapılan tahsis muame- 

I leşinin kanuna muvafakati tezahür eylemiş 

oimnğIa'kendilerine anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

296 20-1-1929

*210 Konya: Van mülte

cileri namına hife 

nezdiyan Mahalle

sinde mukim Vanh 

I Siirtli zade Sıtkı 

Ef.

Hane bedeline mu

kabil yedicrindeki 

mazbataların kabulü 
hakkında

Borçlanma kanununa tevfikan satın aldıkları 

hanelerin taksitleri bedeline mukabil yedlerin- 

deki zarar ve ziyan mazbatalarının kabulü 

istirhamını havi Van mültecileri namına Sıtkı 

imzasile Yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize havale buyurulmağla 

keyfiyet Mal. V. ine yazılmıştı.

Oelen cevapta: 13 / 3 / 926 sayılı kanu

nun neşri 1 den evel ikametlerine tahsis olunup 

mukaddema borçlanma kanununa tevfikan 

kendilerine verilen hanelerin taksitlerini tesviye 

edememeleri hasebile yedlerindeki zarar ve
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Arzulınl -verenlerin

adı, sanj ve otur-N Z  

< dııkları yer

Ar/.ıılıni hulâs/ısı : İJici'ınıoıı kararı v(‘ ııo st'l)0|)l(‘u v<*ril(li,£>‘i

/iyan mazbatalarına .q:öre ınahsııbat icrasına 

kanuni iınkiin olnıadıi^ı maanıafih temlik hak

larından vazgeçtikleri takdirde ziraat bankasına 

mevdu j^ayri mübadil emlâki bedellerinden 

istifade edebilecekleri bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta: arzuhal salıiple- 

rinin haklarında hayırlı gfördükleri şiklardan 

birini ihtiyardan başka muamele ifasına kuııunî 

imkân bulunmadığının kendilerine anlatılmasına 

karar verildi.

K. .V K. tarihi

196! Olti : 200 M' tel Vaziülyet oldukları 

sahibi Muhtar Ser- erazinin kendilerine

vet Fif. terki hakkında

2Q7 23-1-1929

330 dan bu güne kadar vaziülyet oldukları 

arazının hiç bir esasa müstenit olmayarak met- 

rük addile müzayedeye konulduğundan mezkûr 

arazinin kanun mücibiiıce uhdelerinde terki 

istirhamına dair muhtar Ser\-et ve arkadaşları 

imzasile olti merkezinden Yüksek reislik maka

mına çekilen telğrafııame encümenimize havale 

buyurulmağla keyfiyet Da. V. inden sorulmuş

tu.

Gelen cevapta: mezkûr arazinin elviyei 

selasede mevcut arazi hakkındaki 7-|\'-340 

tarihli kanunun 1 inci maddesinin son fıkra

sında yazılı ve vaktile Rus Hükümeti tarafından 

müzayede ve icarla ahaliye verilen kısımdan 

olduğu ve binaen aleyh olti kazasındaki tapu 

talırir ve tahtit heyetince 927 senesinde hazine 

namnıa kayt muamelesi icra ve tapuya rapt 

edildiğinden Mal. V. inin 9-\’l|- 928 tarih 

ve 3399 sayılı emrine tevfikan 341 senesi 

bütçe kanununun 23 üucü maddesinin (A) 

fıkrası mucibince ve bedeli (10) senede (10) 

müsavi taksitte alınmak üzere mezkûr arazının 

satılmasına teşebbüs edildiği bildirilmiştir . «

İcabı müzakere- olundukta ; llükûmetin 

kanuna tevfikan yapmağa başladığı muameleyo 

karşı edilen itirazın hiç bir kanuna ve hakka 

istinat etmediği anlaşılmağla taleplerinin isafı 

imkânı bulunmadığının telgrafname sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

298 23-1-929
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192

Arzuhal verenleriîi ! 

adı, sanı ve otur- 

dujdarı yei'

İzmir hükümet I787İ 

.V' tel sahibi bayın

dır Maliye sandık 

emini Hüseyin Ef.

Arzuhal hulâsası i l'încümon kararı ve no sobeptnn verild iğ i

Mübadil ad edil - 

meleri recasına dair

Köyleri Yunan hududu dahilinde bulunduğu 

halde Sırp hududunda kalınmıştır denilerek 

mübadil addedilmediklerinden şikâyeti havi 

karsinıan mübadillerinden Hüseyin ve arkadaş- 

i lan imzasile İzmir Hükümet merkezinden 

; Yüksek reislik makamına sunulan tel^rafname 

: encümenimize havale buyurulmağla keyfiyet 

I Da. V. ine yazıliTiıştı.

' Cjelen cevapta: Oevgilinin Mayadağ ve 

Karasinan köylerinin Yunanistanın mübadeleye 

■ tabi arazisi dahilinde bulunduğu ahiren ila.

I inin işarından anlaşılmış ve keyfiyetin 

i I taniimen vilâyetlere tebliğ edildiği ve binaen

i aleyh mezkûr köyler halkının mübadeleye tabi 

eşhastan bulundukları bildirilmiş olmağla 

I keyfiyetin telgrafname sahiplerine anlatılmasına 

i karar verildi.

i. 1 K. .V' K. tarihi

299* 23-l-İ9_29 '

116' Darende; İbrahim Dükkanlarından çı- , Eskiden beri bulundukları çarşının kapadı- 

paşa mahallesinden karıkıp başka çarşıya larak bir iki şahsın yapdıklan çarşıya nakillc- 

Ahmet bey zade nakledildiklerinden > rine dair vilâyet encümenince verilen karara 

Memet Sait l:f. şikâyet  ̂ muvafakat etmediklerinden dolayı naktî ceza

ile de cezalandırılmakta olduklarından kanuna 

' mugayir olan bu muameleye mümanaat 

edilmesi istirhamını havi esnaftan Memet Sait 

ve arkadaşları imzasile Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize havale buyurul- 

I nıağla keyfiyet Da. V.ine yazılmıştı.

Oelen cevapta: Qıışnıın nakli \esilesile 

şunun bunun serbeslii ticaretine manialar 

ihdası ve bu yüzden esnaf ve tüccarların ceza 

tehdidi karşısında bulundurulmaları muvafık 

olnıayup serbesti i ticaret ve hakkı mülkiyetin 

masuniyeti esaslarına riayet hükümetin cümlei 

vezaifinden olduğunun Sivas vilâyetine yazıldığı 

bildirilmiş ve arzuhal sahiplerinin arzusu 

I isaf edilmiş olmağla keyfiyetin kendilerine
j anlatılmasına karar verildi.

K. .V' K. tarihi 

300 23^r-T929’

734 Turğuilu eytam nıe- Harpte zarar gör- 

nıuru llyas Fehmi Ef. meşine mebni nakdî 

muavenet talebine 
dair

Zaruret ve fakrinden bahsile nakden -mua

venet istirhamını havi İlyas Fehmi imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal er.- 

cümeııinıize İKivale buyurulmağla keyfiyet 
nıütalea ve müzakere olundu .
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3  ! Arzuhal verenlerin 

■g 1 adı, sanı ve otur-
\

Arzuhal hulâsası ' ljıciiıu(3n kararı vı,' ne scîh.rplm voriMig-i

214; Keskin: nıüslitn zir 

mahallesinde bekir- 

cik okulların dan 

SeyitAli oğlu Arap 

Haydar.

Asker olduğundan 

ailesinin iaşesinin 

tenlini ricasına dair

422' Çanakkalanın küçük 

kuyu nahiyesinde 

nufus memuru sabi- 

kı Halil Fi.

Maaşının itası 

kında

Encümenimiz kanun dairesinde vukubulan 

metalibin tetkikile muvazzaf olnp h içb ir kanu

na istinat etmiycn işbu ar/uhnl üzerine tayini 

muameleye imkân söi'ülcmediğinin sahibine 

anlatılmasına karar verildi .

K. „V' ,K. tarihi
.301 2;W 1 / 192<)

Kanunî esbap dolayisile (2) ^cne tecil cdil- 

ınişsede bu defa asker edildiğinden kimse

siz olan ailesi cfradımn maişel \e il;amett;.îh- 

larınm temini istirhamına dair Seyit Ali oğlu 

arap Haydar imzasile Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize havale buynru- 

mağla keyfiyet M. M. V. ine yazılmıştı.

Gelen cavapta: Mumaileyh 323 doğumlular

la sağlam asker edilmiş isede henüz emsalle

rinin celp ve şevkine emir verilmediğinden 

muhtacı muavenet ailesi efradi için yapılacak 

bir muamele olmadığı bildirilmiş ve şevki 

halindede bu j>ibilerin aileleri hakkında yajıı- 

lacak muamele askerlik kanununun 71,72,73- 

üncü maddelerinde şerh ve tafsil edilmiş ol- 

mağla keyfiyetin arzuhal sahibine tefhimine 

karar verildi.

K. .V' K. tarihi

302 23-1-1929

hak- kuyu nufus memurluğunda istihdam 

olunduğu zamana ait 3 aylik maaşını alama

dığından bahisle hakkının istihsali istirhamına 

dair Halil imzasile Yüksek reislik makamına 

suıuılan arzuhal encümenimize söııderilmekle 

keyfiyet Da. V. ne yazılmıştı.

Oelen cevapta: nufus hizmeti, umumî 

muvazeneye dahil hi/metlerden olmasına 

ve hususî hizmetler ile' alâkası olmamasına 

, binaen nahiyeler luıfus memurlukları teşkili 

' ve hususi idarelerce maaşlarının tesviyesi 

hakkında bir kanun lâyihası hazn-lanmış ve mezkûr 

kanunun mer'iyet mevkiine vaz’ına kadar 

bütçeleri müsait olan Vilâyetlerce Nahiyeler 

nufus teşkilâtının ipkası taminıen tepliğ 

edilmiş olduğundan bazı vilâyetler tarafından 

nahiyelerde nufus memurlukları ihdas edildiği 

, ve nahiyeler nufus muamelâtı bu günkü
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

334 Seyit gazi tapu nıe- Açık maaşının itası

muru Süleyman Sani hakkında

Ef.

]̂ ]ıUMİıııon kararı ve m  S(!h(îptoıı vürildiği

mevzuatımıza nazaran hususî hizmetlerden 

olmamasına göre mezkûr idare masraflarınnı 

hususî idareler bütçelerinden tesviyesi ancak 

bir kanun ile mümkün olması ve yo- 

karıda zikrolunan kanunun meri’ytt iktisap 

şartına muallâk olarak tayin edilen nahiye 

nufus memurlarının açık maaş talebine 

müstahak olmadıkları içtihat ve kanaati tahas- 

sül etmiş olmağla sureti muameleye dair 

istizanda bulunan vilâyetlere mütahassil kanaa

tin tebliğ ve tavsiye edildiği bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta : Gerçi umumî 

bütçede, tahsisatı olmiyan sarfiyata imkân 

olmadığı gibi umumî hizmetlerden madut 

olan nahiye nufus memurları maaşlarının bir 

kanun olmadıkça bütçelerden de verdirilmesi 

mümkün değildir. Ancak arzuhal sahibinin 

beyanına göre her ne kadar kendisine 3 / VI / 
1027 tarihinde evvelce müstahdem bulunduğu 

memurluğu tahsisatının vilâyet hususî bütçe

sinden çıkarıldığı bildirilmiş ise de mumaileyh 

bu müphem vaziyetinin inkişafı için kayma

kamlığa ve vilâyefe vukubulan müracaatlarına 

karşı 14 / V lf  / 1928 tarihinde muhabere 

neticesine intizar eylemesi bild irildiği ve yal

nız 28 / VIN / 928 tarihinde nahiyelerde 

nufus teşkilâtı icrasına değin sicillerin 

kaza merkezine devri enir edildiğinden naşi

o tarihe kadar hizmet ifa etmiş bulunduğun

dan zaten müstahtem bulunduğu bir memu

riyetin devamından dolayı ortada bir hak 

tahassül eylemiştir.

I3u hakkın ihkak suretine gelince; muma

ileyhin matlubu olan maaşının unıunıî ve 

hususî bütçelerde tahsisatı bulunmamasına göre 

filhal tesviyesi kabil değilsede hak sahibinin 

ait olduğu mahkemeye müracaatle lehine ilâm 

veya karar istihsali halinde mahkûmün ak'V’h 

idareye müracaatla istihsali hakka l( vessül 

eylemesi lâzım geldiğinin kendisine anlatıl

masına karar verildi .
K. .V K. tarihi

303 23-i T929

Eskişehir İnzibat komisyonunca tasfiyeye 

tabi tutulmuş isede bu karar Kad. U. M. 

lüğü inzibat komisj'onunca nakzedildiğinden
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' Arzuhal verenlerin 

^  adı, sanı ve otur-

< duklan yer

Arzuhal hulâsası Kııcüruen kararı v<; no sol)('j)ton vorild ig i

387, Ahlat ; nıelazkerl 

P. T. md. den mü

tekait Arif Hikmet 

efendi

ikramiye

dair.

açıkta kaldığı müddete ait maaşlarnıın tesviye

si istirhamına dair Süleyman imzasile Yüksek 

Reislik makamına sanulan arzuhal encümeni

mize .s^(')nderilmekle keyfiyet Mal. V. ine 

yazılmıştı.

Gelen cevapta: Memurin kanummun ( 48 ) 

\'Q maaş kanununun ( 1 7 )  inci maddeleri 

ahkâmı doğrudan doğruya işten el çektirilüp 

memuriyetine iade kararı alan memurlara 

maaş itasına dair olup bu suretle mumaileyh 

gibi tasfiyeye tabi tutularak tekaüt edilenlere 

tasfiye kararının refolunması cihetile maaş 

verileceğine dair ne memurin ve ne de maaş 

kanununda bir hüküm bulunmadığına ve 

Mihaliççik tapu memurluğuna mahallince 

olvakıt diğeri tayin kılınmasına binaen uhde

sinde bulunmiyan bir memuriyetten dolayi 

kendisine maaş verilemiyeceği bildirilmiş ve 

emsali hakkında tatbik ve encümenim izce de 

tasvip olunan işbu kanunî muameleye arzuhal 

sahibinin de tebeiyeti zarurî bulunmağla 

keyfiyetin kendisine anlatılmasına karar 

verilmiştir.

• K. .V' K. tarihi

304 23-1-1029

talebine Haksız olarak tekaüt edilmcsile beraber 

ikramiyede verilmediğinden şikâyeti havi Arif 

Hikmet imzasıla Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmekle 

keyfiyet Da. V. ine yazılmıştı.

Gelen cevapta: Memurin kanununun muvak

kat (])inci maddesine göre hakkında muamele 

yajoılmasına karar verilmesi üzerine 10X Iİ927  

iptidasında hizmetine nihayet verilen muma

ileyhin 1290 tevvellütlü olması hasebile (2 0 ) 

yaşına geldiği |X 309 tarihinden itibaren 

geçen hizmetile millî Hükümet emrindeki 

hizmet zamları ve memurin kanununun 7 4üncü 

maddesi mucibince yapılan zam da beraber 

olduğu halde 37 sene üzerinden kanun muci

bince tahsis edilen tekaüt maaşının artırılması 

; mümkün olmadığı, ikramiye itası ise (65) 

f yaşını ikmalden dolayı kanun mucibince teka- 

I üdü icra kılınanlardan bilfiil otuz sene hizmet 

j etmiş olanlara ait olup yoksa her (30) sene

i  hizmet edenlere ikramiye verilmesi hakkında
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ; Encümen kararı v<̂  ne sobopten v(M*ihligi

bir kanun bulunmadığı bildirilmiş ve lâzım 

: .i>:eltMi araştirmalar yapılarak arzuhal sahibi 

hakkmtlaki muamele kanuna uyj^un görülmüş 

olmağla keyfiyetin kendisine anlatılmasına 

' karar \'crilmişlir .

. ’ K. .V' K. tarihi

:u)ö 2 :M - 1 0 2 9

> 7̂4 (jümüş hacıköy (Q2) 

‘ N. tel. salibi Veli 

0^1 u Masan lif.

Tefviz muamelesine 

dair.

Tefviz muamelesinde uğradıkları zorluğun 

ortadan kaldırılması dilcğile ve (jümüş hacı 

köyündeki mübadiller namına Veli oğlu 1 (asan 

\e arkadaşı Mustafa oğlu I'aik imzalarile 

Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

cncümem’mize ı^önderilmekle keyfiyet Da. V. 

ine yazılmıştı.

delen cevapta; Ellerinde tasfiye talepna

mesinden başka tasarruf vesikası bulunmıyan 

mübadillerin dört mütefev\'iz kefil göstermekte 

uğradıkları zorluk ,lî(')z önüne alınarak kefille

rin mııtefcvviz olmasına bakılmaksızın herhanği 

( 4 ) mübadilin kefaletile tefviz muamelesi 

yapılması \e tef\iz işlerinde en büyük işleklik 

.‘’östeıilmesiııin \ilâyetlere yazıldığı bildirilmiş 

ve bu suretle arzuhal sahibinin dileği yerine 

"etirilmiş olmakla kendilerine anlatılmasına 

karar verilmiştir.

K..V' K. tarihi

3 Of) 23-1-1929

5Qg Erzincan: askerî orta 

mektep Md. muavini 

i. Eteni Ef.

Bir sili istimalin 

tahkikine dair

Erzincan Scrüm darülistihzarında vukua 

getirilen sui istimallerin bir heyet vasıtasıle 

tahkik edilmesi talebini havi darülistihzar 

müstahzırı e\’elliğinden müstafi İ. Eteni imza- 

sile Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

encümenimize havale buyrulmağla keyfiyet 

İk. V. ine yazılmıştı .

• ' Gelen cevapta : işbu istidadan mukaddem 

memuren o tarafla bulunan baytar Müfettişliğince 

usulen yapılan teftiş neticesinde idarî ve fennî 

tesadüf olunan yolsuzluklar hakkındaki tahkikat 

rapor ve fezlekesinde mumaileyhin de bildirdiği 

yolsuzluklara ortak olduğu ve hatta bütün 

İdarî ve fennî hataların müstahzırların vermiş 

olduğu rapor ve mazbatalar üzerine yapıldığı 

anlaşılarak gerek müstedi ve gerek diğer fen 

nıemurlanla müessese müdürü haklarında



12

cs
3 O

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal inılnsası

140 Oebzcııiıı tu/la karye- tashiiıi sin ettirdiği
sinde ııuıkiın dıra - • halde şubece kabul
manın kozlu nıuba- edilıııenıesindcn şi-
dillcrinden Maliloğlu kayet 
Masan

41f) Tokat Mahmut paşa Serbestli Ticaretine 
mahallesinden Kes- ınuıııanaat olundu- 
kin oğlu Şükrü ğuna dair

Encünıon karan vc no sohoplon verildiği

kanunî muamele icrası hususunun Erzincan 
vilâyetine yazıldığı b ild ir i lm iş  olmağla vazı
yetin arzuhal sanibine anlatılmasına karar verildi-

K .  .V K .  tarihi
:u)7 2 : H - 1 9 2 0

İskan memurunun sehiv ve zühüle müstenit 
olarak ııüfns memuruna vernn'ş olduğu def - 
tere doğum tarihinin 321 yaziildığına muttali 
olarak tescilinin ertesi «ünü mahkemeye m ü - 
racaatle yaşiııi 3 ı 7ye değişdirdiği halde askerlik 
muamelesinin yine 321 üzerinden yapıldığndaıı 
şikâyeti hayi mübadillerden Malil oğlu Masa# 
imz.asile yiîksekreislik makamnıa sunulan 
arzuhal M. M. V. ne yazılmıştı.

(lelen cevapta, mıımailey iskân kamımı ımıh- 
cibince mııstesna bulunduğu bir zamanda 
yaşini değiştirmiş bulunması askerlik muame- 
lesinintie bu yaş üzerinden görülmesini icnp - 
ettireceğinin 4 üncü K . O . K .  liğına zazildği 
bild ir i lm iş ve arzuhal sahibinin isteği yerine 
.L^etirilmiş olmağla keyfiyetin kendisine anlatı
lmasına karar \crildi .

K  . No K . tarihi
308 23-1-1929

Tokatta açacağı birahaneye kanuna müste
nit olmayan esbaba binaen müsaade olunma
dığı cihetle ticaretin serbestisine mu^jayir 
olan bu muamelenin men’i istirhamına dair 
Şükrü imzasile yüksek reislik makamına sunu
lan arzuhal encümenimize gönderilmekle key
fiyet Da. V. ine yazılmıştı.

Gelen cevaj t̂a : Evelce işbu birahane 
methalinin ağır ceza mahkemesi karşısında 
olduğu bildirilmesi üzerine açılmasına müsa
ade olunmayan mezkûr birahanenin merbut 
ve belediyeden musaddak krokide de görüldü
ğü veçhile açılması istenen birahane methalinin 
ne Mükûment ve ne de mahkemenin tam 
karşısında bulunmadığı anlaşıldığından mez
kûr mahalde birahane açılmasında mahzur 
görülemiyerek müsaade verilmesi hususunun 
vilâyete yazıldığı b ild ir i lm iş  ve bu suretle 
arzuhal sahibinin dileği yerine gelmiş olmağla 
kendisine anlatılmasına karar verilmiştir.

_ K .  tarihi
~ '3 ü 9~  "  23-1-1929
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^  Arzuhal verenlerin |

S -9 adı, sanı ve otur-
N  ^  I '

< 1 ____dukiarı yer___ ;

6 8 8  Samsun kıhnç dede 
mahallesinden hupalı 
liacı Ahmet aga oğ
lu Reşit Fıf.

Arzuhal hulâsası

680

İskânı 

dair .

94 Yozğadın nuitaf oğlu 

mahallesinde mukim 

çerkeş mustantıkimü- 

teveffa haci Ali Ef. 
zevcesi Mü n i re Ha.

istirhamına

Çocuğunun mektebe 

yerleştirilmesi hakk

ında

Encümen kararı vo no sebepten verildiği

Hupanın Rus istilâsına maruz kaldığı sırada 

ailesile Çarşamba kazasına geldiği halde emsali 

gibi iskânına malısııs bir Ev verilmesi istirha

mına dair Hacı Ahmet oğlu Reşit inızasile 

Yüksek Reislik nıakannııa .«îunuian arzuhal en

cümenimize gönderilmekle keyfiyet nn’italaa ve 
mü/akere ohmdıı .

31/\'/026 l.'nilı ve >‘̂ nyıh knııunun nuı- 

vakkat maddesinde hu gibi mülteciler V II/927 

tarihine kadar iskâıılarnıı islemedikleri takdirde 

mezkfır kanunun V('rdiği hukuktan istifade 

edemiyccekleri sarih bir surette bildirilmiş 

olmağla dileğinin yerine getirilmiyeceğinin 

arzulı.'il sahibine anlatılmasnıa karar verildi .

K. A' K. tarihi

2:M-1Q2Q

Encümcninn'zin evelce verdiği karar üzerine 

mahkemeye müracaatla aldığı ilâmda muavenete 

muhtaç bulundukları tasdik edildiğinden (5) 

yetim çocuğundan Kemalin Ankara ve İstanbul 

liselerinden birine yerleştirilmesi dileğile ve 

Münire imzası la Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal eiîcumenimize gönderilmeğle 

keyfiyet Ma. V. ine yazılmıştı.

Gelen cevapta: Tedris müddetinin (3)te ( i ) i  

geçmiş olmasına mebni imtihana iştirak ve 

sınıf terfi ettirilmesine imkân olmayan bir 

efendinin bu sene mekteplere alınmasından 

hiç bir fayda görülemeyeceği için mumaileyh 

Kemal efendinin gelecek ders senesi başında 

kayıt ve kabul olunacağı cihetle alınacaği 

mektep tayin olunmak üzere mumaileyhin 

tahsil derecesinin işari bildirilm iştir.

İcabı müzakere olundukta Mf. V. ince iste

nilen malûmatın encümen riyasetince arzuhal 

sahibinden alınarak Mf. V. ine işarına ve 

keyfiyetin mumaileyhaya anlatılmasına karar 
verildi

K. .V K. tarihi 

31 r ~  '25~-İ-l929

Kütahya: servi ma- > 

hailesi çatal sokağ/ 

ında mukim mütekait 

tabur hesap memuru 
îlhami Nuri Ef.

Bir menun-iyete tayi-' Aldığı tekaüt maaşı iaşesini temine kâfi 

ni hakkında ' gelmediğinden her ne hizmet ve memuriyette

olursa olsun istihdami istirhamına dair İlhami 

Nuri imzasile Yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize gönderilmeğle mütalaa 
ve müzakere olundu .
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Arazuhl verenlerincS

3 ^  ! adı, sanı ve otıır- 

^  duldan yer

Arzuhal hulasası Enfün ıon kn ran  vo no sobopten verild iğ i

039 Eskişehir nafıa fen 

memuru (l.'ilip l?ı.

Hsnret maflııbatı hak
kında

176 Adapazarında: mu

kim jandarma bin

başısı v Ş a k i r  bey

terfi muamelesinin 

sınıfı muvazzafa tas

hihi hakkında

Bu gibi hizmet ve memuriyet isteğinde 

bulunan kimselerin intisap etmek istedikleri 

devaire müracaatla arzularını tatmine çalışma

ları lazim geleceğinin arzuhal sahibine tefhimine 

karar \-eriIdj.

K. .V'. K. tarihi

312 27-1-1920

Hsaret zamanına ait tahakkuk eden matlu- 

batının mal memuruna müracaatla kayt mua

melesini yaptırmadığından dolayı tesviye edil

mediğinden hakkının ihkakı istirhamına dair 

jandarmadan mütekait Galip imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal encümeni

mize gönderilmekle keyfiyet M. M. V. ine 

gönderilmişti.

(jelen cavapta; Geçen içtima devresinde 

B. M. M. ince kabul olunan 1274 sayılı ka

nunun ( l ) inci  maddesinin son fıkrasında istih

kak sahiplerinin matluplarını işbu kanunun 

neşri tarihinden itibaren (3) ay zarfında mah

subu umumî kahununun (6) ıncı maddesinde 

yazılı Mal memurlarına yeniden gösterüp kayt 

ettirerek müracaat vesikası olmağa mecbur 

tutulmakta olduğuna ve mezkûr kanunda yazı

lı müracaat müddeti de 28 IX 928 tarihinde 

bitmiş ve müstedinin müracaatı ise müddet 

bittikten sonra \uku bulduğuna binaen matlu- 

batının deyn ilmühaberine raptolunmadığı 

bildirilmiş ve mezkûr kanun hükmünün kati

yetine binaen başka bir muamele yapılmıya- 

cağı derkar bulunmuş olmağla arzuhal sahibi

ne tefhimine karar verildi.

K. .V' K. tarihi

313 27-1-1929

Jandarma yüz başısı iken Millî mücadelenin 

Kocaeli safhasında bilfiil hizmetlerde bulunduğu 

sırada kaymakamlıkta ve mutasarrıflık vekaleti

nde bulunduğundan dolayı kanunen haiz oldu

ğu terfi hakkının ihtiyat binbaşılığı suretinde 

tecelli ettiği ve müstafi ve ya mütekait bulun

madığı cihetle bu muamelenin kanuna muğayir 

bulunduğundan mezkûr muamelenin tashihi 

istirhamına dair Şakir imzasile Yüksek reislik 

makamına sunulan arzuhal encümenimize gön

derilmiş ve keyfiyet Da. V. ine yazılmıştı.
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Gelen ccvapta: mumaileyh 701 Şakir B.

' dosyasında mazbut malûmata nazaran Ankara 

jandarma kıtasının Haymana bölüğü kumandanı 

iken Plrmeııi tehcirinden dolayı \'j 334tarihinde 

sakıt hükümetçe tahtelhıfız ıstanbula celp ve tevkif 

i olunduğu 1 - XII  -3 34  tarihinde tevkif olduğu 

yerden kaçarak o tarihden itibaren hakkında 

I malumat ahnmadığı;

Mumaileyhin 2-340 tarikinde verdiği ar

zuhalde memleketi olan Sabuncuda bir müddet 

İLİİzlendikten sonra Ali Fuat paşanın emrile 

Kocaeli kıtasında muhtelif millî kuvvetler 

kumandanlıklarında ve \’|- 336 dan |\’ -339 

tarihine kadar Kandere kaymakamlığında ve 

İzmit mutasarrifhğı vekâletinde bulunduğundan 

ve İstiklâl harbindeki hizmetlerinden bahsile 

( 400 ) sayılı kamına tevfikan terfiini istediği;

Uzun zaman meslekinden uzaklaşdığı ve 

mülkiye memurluklarında kullanılmış olduğu 

göz önüne alınarak ( mülğa Da. Naz. inin

10 - I V - 334 tarih ve 3311 sayılı tebligatı 

dairesinde) \"I - 1340 tarihinde jandarmadan 

alâkasi kesilerek idare memurluklarında istihtam 

edilmek üzere vekâlet emrine verildiği ve fakat her 

nasılsa kararnamesi alınamadığından şimdiye 

kadar askerlik sıfatından tecerrüt etmemiş oldu

ğu ve 400 sayılı kanuna tevfikan 24/3/341 

tarihinden itibaren de ihtiyat binbaşiliğına 

terfiinin âli karara iktiran eylediği, ve muma

ileyhin mülkî memuriyete nakli âli karara ikti

ran ettirilmediği cihetle askerlik sıfatı kanunen 

baki olmağla mesleğinden ayrıldığı müddete 

ait maaşları hakkında bir güna mütalebe 

hakkı kalmamak üzere muvazzaf sınıfa iadesi 

ınadelete muvafik olacağı bildirilmiştir.
•

İcabi müzakere olundukta : Mumaileyhin 

müstafi ve mütekait olmadığı dairesince de 

teyit olunduğuna ve ihtiyat zabitleri ve 1070 

sayılı ihtiyat askerî memurları kanununun

(2) inci maddesinin (A) fıkrasında ordu, bah

riye ve jandarmadan mütekait ve müstafi olan

ların ihtiyata ayrilacakları sarahaten beyan 

olunduğuna binaen mumaileyhin ihtiyat zabit 

olarak terfiinde kanunî isabet görülemediği 

cihetle mesleğinden ayrıldığı müddete ait olan 

maaşları hakkında mütalebe hakkı kalmamak
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şartile muvazzaf sınıfa iadesine ve keyfiyetin 

nıukarrerat Mecmuasına dercilc beraber Da.V. 

i nede iblaj^ına karar verildi.

K. .V' K. tarihi

314 27-M92Q

767 Zafranbolu

karyesinden

Memet

Bulak ' Yolların bozuk olma- 

Hafız sından şikâyet

Bartın Zafranbolu yolunun yapılmamasından 

şikâyeti havi Bulak köyünden hafız Memet 

ve molla Osman imzalarila 4-1-928 tarihinde 

Yüksek reislik makamına sunulan ar/uhal 

encümenimize havale buyrulmağla keyfiyet 

Da. V.ine yazılmıştı.

Cıelen 9-1-1929 larihli cevapta: bu şikâye

tin yolda yapılan köprü ve menfezlerin 

inşasından evelki vaziyyete ait olup yoksa 

kamyon ve her nevi nakliye vasıtalarının 

serbestçe gidip geldiği bu günkü halinden 

şikâyete sebep görülemediği bildirilmiş ve 

köylünün istediği de yerine getirilmiş ohnağla 

arzuhal sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

K. .V' K. tarihi

315 29-1-1929

Tâ© ,/■

T. n. M. M. Mallıaası
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Arzuhal verenlerin , 
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Edirne , Kara ağaç ! 

da kevgili mübadil- ; 

lerinden Osman oğlu! 

Memet Nuri Ef. r. !

Arzuhal hulasası i Imciimen karan ve ne sebeplen verildiği

tefviz

dair

muamelesine

649 Kayseri sabık mer

kez tabibi D. Ahmet 

Niyazi Bey

Tasfiye refi talebine 

dair

Mübadillere tahsis olunan emlakin temlik 

ve tefvizinde teshilat gösterilmesi hakkında 

bazı dilekleri havi Dırancalı Galip ve arka

daşları imzalarıla ve Gevğili mübadillerinden 

Osman oğlu Memet ve arkadaşları imzalarila 

Yüksek reislik makamına çekilen ve sunulan 

Telgrafname ve Arzuhal encümenimize gönde
ri İmeğle keyfiyet Mal. V. ine yazılmıştı.

Gelen cevapta : Temlik sırasında alınan 

Tapo harcı temlik kanununun (ı) inci maddesi 

ile olbaptaki nizamname mucibince ve 340 

senesi umumî muvazene kanununun (i o) uncu 

maddesi hükmüne göre alınmakta bulunduğu 
bildirilmiştir.

Kefalet meselesine gelince : Da. V. inden 

def’atle bildirildiğine göre bu husustaki güçlük J 

vekâletçe de takdir olunarak mütefevviz olsun 

olmasın, aynı memleketten bulunsun bulunma

sın laalettayin (4)mübadilin kefaletinin kabulü 

usûl ittihaz olunmuştur.

Şu malumata göre mübadiller hakkında 

kanunî ve usulü kolaylıklar gösterileceği tebey- 

yün eylemekle keyfiyetinTelgrafname ve Arzu

hal sahiplerine anlatılmasına karar verildi .

K. .V. K. tarihi

316 23-1-1929

S. i. M. V. ince tasfiyeye tapi tutulmakla 

beraber başka vekâletlerde ücretle istihdamına 

mümanaat olunduğundan tasfiye kararının refile 

haklarının iadesi dileğile ve Kayseri merkez 

tabibi sabıkı Ahmet Niyazi imzasile Yüksek 

reislik mekanıma sunulan arzuhal encümenimize 

gönderilmeğle keyfiyet S. 1. M. V. ine yazıl - 
mişti :

Gelen cevapta :
1 — Mumaileyhin tasfiyesine ;

A - S. i. C. M. Müfettişlerinin hakkında 
verildiği notalar .
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B - Kayseride nıennıriyetinin devamı adlî 

nuıanıelatın selameti cereyanına mani olacak bir 

dereceye vasıl olduğuna dair Ad. V. inin 

işaratı sebep olduğu.

2 — mumaileyhin tasfiye kararı hakkında- 

ki muamele miıracaati üzerine D. Ş. sınca 

tasvip olunduğu

3 — Kayseri jandarma mektebi îab<Thetine 

I ücretle tayini tasfiye kararım icraya vazc?den 

! V. in kararını nakzetmek suretile icraatına 

I nakise vereceği teemmül olunarak işbu va/ifeyo

tayin edilmediği.

4 — Hu mesele üzerine mumaileyhin tek

rar müracaatı neticesinde D. Ş sımca tasfiyıyc 

tabi olmaları ücretli memuriyetlerde istihdamı 

caiz olduğuna karar verilmiş isede , tasfiye 

memuriyetten mütevellit bir keyfiyet olup 

san’at icrasına bir mani teşkil cdemiyec(ği ve 

ancak tasfiye muamelesi kanuni derecelerden 

geçerek kat’iyet kesbettikten sonra işbu karamı 

ref’i memurin kanununun muvakkat { ] ) inci 

maddesile istihdaf olunan gayenin ziyamı badi

olacağı mutaleasında bulunulduğu bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta : M . U . viıı 

24 A’ll  92S tarihli 17 inci inikadiniiıda 

takarrür ettiği veçhile ıi'emurii! kanununun 

muvakkat ( l ) inci maddesindeki ( aciz ve 

kabiliyetsizlik ) kaydı mutlak olmayup nisbi 

' olduğu ve bu gibilerin hayatta ifasına mukte

dir olabilecekleri işler bulunmasına ve bu 

işlerden bazıları ücretli Devlet işleri meyanın- 

da olması mümkün olup Hükümetin müstah

demlere karşı hiç bir taahhüdü olmadığına 

ve onları istihdam \'e hizmetlerine nihayet 

vermekte her vakii serbest olduğuna binaen 

bu gibilerin jnemurin kanununun { 5 ) inci 

maddesindeki şartları haiz olmak sııretüe is

tihdam olunabilecekleri ve ancak arzuhal sahi

binin tasfiyesine esas olarak gösterilen esbabın 

göz önünde bulundurulması icap edeceği ve 

keyfiyetin kendisine anlatılmasile beraber S. 1. 

M. V, ine de iblağı kararlaştırıldı .

K. M‘ K. tarihi

3 1 7 2 7 -  M  029
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur-

duk janye r____

Zilcde sabık Çorum 

koııdoktoru Hidayet 
Fi.

Arzuhal hulasası Knciiınon karnrı vo ne sehopien v(n*il<ligi

İadei memuriyeti 

ricasına dair

268 İstanbul üçüncü kol 

ordu karargâhında 

Müsafir birici sınıf 

kâtip Asaf P'f.

Şarka gönderilıııemesı 

ricasına dair '

Heyeti mahsusa kararile vazifesine nihayet 

verildiğinden şikâyeti havi Hidayet imzasile 

Yüksek reislik makamina sunulan arzuhal 

encüıneninn’ze gönderilıncğle koyfieet Nnf. V. 

ine yazılınışlı.

(ielen cevapta; nıuıııaileylıin Ali karar 

heyetine müracaatı lazım geleceği bildirilmiş 

olmağla keyfiyetin kendisine anlatılmasına 

karar \erildi.

K. ,V' K. tarihi

18 27-l-|02Q

MübadcIeten î̂ iark vilayetine gönderilmesine 

karar verilmiş isede validesinin rükup ve nüzu

le gayrı muktedir olduğuna dair aldığı rapora 

el lem 1 n i yet ver ilmedi ğ i ndei ı 11 lağ du rı yette 11 
vikayesi istirhamına dair ( l)  inci sınıf kâtip 

Asaf imzasile Yüksek reislik makamına takdim 

olunan arznlıal encümenimize gönderilıneğle 

keyfiyet A\. A\. \'. ine yazılmıştı.

(ielen cevapta: Mumaileyhin validesinin 

heyeti siiıhiyece icra kılman muayenesi netice- 

sinede müstelzimi muamele bir hali ğıirülmedıği 

gibi bctekrar muayenesinde mumaileyhanin 

hastalığı yeni naki vasitalarila şevkine mani 

olmadığı bildirilmiş ve şu lıale göre arzuhal 

sahibinin meramını terviç imkanı kalmamış 

olmağla kendisine anlatılmasına karar verildi.

K..V K. tarihi

319 27-M 929

505 Ankara, kara oğlan- 

 ̂ da İstanbul kola 

hanasi sahibi Sıtkı 

' Ef.

Tekaüt muamelesi 

hakkında

Ya tekaütlüğünün ref’i veya derece 

üzerinden tekaüdünün icrası dileğine dair 

Bekir Sıtkı imzasila Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmeğle 

keyfiyet M . M. V. ine yazılmıştır .

Gelen cevapta : Mumaileyh ,f:dremit 

hastanesi iaşe ve debboy memuru iken ahvali 

sihhiyesine binaen tekaüt kanununun 30 uncu 

maddesinin ( 2 ) mci fıkrasına tevfikan 

15 - 12  - 340 tarihinde tekaüdü icra kılınmış 

ve derece üzerinden tekaüdünün tadili için 

evelce vukubulan müracaatı üzerine Ankara 

merkez hastanesinde muayenesi irca ettirilerek 

elinde bulunan raporlara nazaran gözündeki 

hastalık derece üzerinden tekaüdünü müstelzim
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oiınadığı sıhhiye dairesince tasdik edilmiş 

olduğundan tekaüdünün derece üzerinden 

tadiline kanuni imkân bııiıınmadığı bildirilmiş ve 

heyeti sıhhiyenin tetkikatı neticesinde elde ettiği 

neticeye göre arzuhal sahibinin dilemini yerine 

getirmeğe imkân görülememiş olmağla 

keyfiyetin kendisine tafhimine karar verildi.

K. .V K. tarihi

320 27 - 1-1029

320 I Rize Rüsumat mü- 

! dürlüğünden müte- 

! kait Haşan Fehmi Ef.

Tekaüt muamelesi 

hakkında
Birinci dereceden nıalül iken, ikinci dreece- 

j den malül addile tekaüde sevk olunduğundan 

i şikâyeti ̂ havi Rize Rüsuumat müdürlüğünden 

’ mütekait Haşan Fehmi imzasile Yüksek reislik 

I makamına sunulan arzuhal encümenimize 

I gönderilmeğle kevfiyet Mal. V. ine yazilmiştı.

I Gelen cevapta; Mumaileyhin devam eden 

! hastahğı hasebile vazifesini yapamayacağına 

i dair elde ettiği rapor evelce fen heyetince 

tetkik ve malüliyeti derecesinin tayin vetesbiti 

, zunnında muntazam borçlar müdürlüğüne 

gönderilerek Mülkiye tekaüt kanununun 15 inci 

i maddesinin son fıkrasına tevfikan ikinci dere- 

' ceden tekaüt muamelesi ifa ve 1420 kuruş 

maaş tahsis edildiği,

Bilahara mumaileyhin başkasının yardımına 

mühtaç olacak derecede malül bulunduğundan 

bahisle mezkûr kanunun ayni maddesinin ilk 

fıkrasına tevfikan tekaüdünün icrası hakkında 

Rize vilayeti idare heyetince tanzim kılınan 

mazbata ile ona merbut mufassal rapor tekrar 

, tetkiki zımnında Mun. Bo. M. lüğü fen heye

tine gönderilerek yeniden alınan rapor dahi 

birinci dereceden tekaüde şevkine kanunî 

imkân olmadığını gösterdiği bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta: Malüliyet dere

cesi fennin takdir edepileceği bir keyfiyet olup 

salahiyetli bir Tabipler heyeti elde ettiği 

neticeye göre arzuhal sahibinin arzusunu tervice 

kanunî imkân bulunmadığının kendisine anla

tılmasına karar vrildi

K. ,V-. K. tarihi

321 27-l-192Q
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Bigadiç de dava 

vkeili Ahmet Ntıri 

Fi.
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İnhisar idaresince 

azlinden sikâvet

382 Erenköy Suadiye de 

taşli tarlada mukim 

sabik tapo ve kadas

tro müfettişi Cemil -B.

Maaşlarınin

hakkında

Sındırgı Tütün İnliisar İdaresi nnıhakemat 

ıııenııını iken \erilen yanlış bir müfettiş 

raporu üzerine idarc-hane dahilinde yazıhane 

ittihaz ettigiııdcn hahsile azlcdildiğinden 

nıagduriyi'ttcn vikayesi istirhanunı havi Ahmet 

Nuri imzasile V’üksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize gönderilnıekle keyfiyet 

Mal. V. ine yazılmıştı

Oelen cevapta: mumaileyhin pek cüzi bir 

istifadesini temin maksadile idaredeki resmî 

mevkiini yazıhane ittihaz ve ortağıyle birlikte 

san’atini icra eylediğine binaen müdürler 

encümenince hizmetine nihayet verildiği 

bildirilmiş ve pek zahir olan işbu hakikata 

karşı muamelenin tağyirine imkân görüleme

miş olmağla keyfiyetin arzuhal sahibine 

anlitıİmasına karar verildi.

K. .V. K. tarihi 

322 27-1-1929

itasi Hakkında verilen tasfiye kararının D. Ş.si 

karanla refedıldiğinden açık kaldığı zamana 

ait açık maaşının verilmesi dileğini havi Tapo 

ve kadastro müfettişi sabıkı Memet Cemil imza- 

si ile Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

encümenimize gönderilmeğle keyfiyet Mal. V. ine 

yazilmıştı

Gelen cevapta: Tasfiyeye tabi tutulanların 

haklarındaki karar refedildiği taktirde açıkta 

geçeck gönlere ait maaşlarin verileceğine dair 

bir hukûm mevcut olmadığı;

Maaş ve masarifin tediye edile bilmesi 

kanunla itası muktazı mezuniyete mütevakkıf 

bulunduğu ;

Kanunla tasrih ve tesbit edilmiyen hususat 

için masarif ve tediyat icrası zaman ve mesu

liyeti mucip olduğu,

Oerçı maaş kanununun 17 inci madesinde 

vazifesine mütaallık hususattan dolayı 

işten el çektirilipte neticede beraet ademi 

mesuliyet, men’i muhakeme karan alanlara 

işten el çektirildiği tarihten itibaren maaş 

verileceği tasrih edilmişsede mumaileyh Cemil 

B. bir daha kullanilmamak üzere tasfiyeye 

tabi tutulmuş ve vazifesine nihayet verilmiş 

olduğundan vaziyeti maaş kanununun bu mad

desine temas etmediği;
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Maaşa istihkak bilfiil vazife ifasile meşrut 

olup tasfiyeye tabi tııtulupta neticede ref 

karan alanlara sarih bir lıiikiiın olmadıkça 

hizmet etmediği şjimler için maaş \'erilmesi 

I knbil olmiyaciio'i bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukla: mevcut kanunla 

ahkrnmna tevfik edilen ve emsali hakkında 

da aynen tatbik olunan işbu muamelenin 

arzuhal sahibinin dile^nne ,QÖre tağyire imkan 

' görülmediğinin kendisine anlatılm.'isına kar,ir 

' verildi.

K. V̂’ K. tarihi 

I 32 i 2 7 / l / l Q 2 Q

622 ,Tekirdağında mukîm 

Ö46 Kılkiş mübadillerin

den salih eşref ef. r.

tapo harcı alınma - 

ması hakkında

Mübadil sıfatıla vc tahsis ve feffiz sürelile 

uhdelerine geçen emlaktan tapo harcı alınma - 

ması dileğile ve Kılkış mübadillerinden Sami ve 

: arkadaşları imzasıle Yüksek reislik makamına 

I sunulan arzuhal encümenimize gönderilmekle 

! keyfiyet Mal. V. ine yazılmıştı .

Gelen cev.'ipta : Mühacir ve mübadillere 

tetfiz edilmiş olan menkulün gayri mallarin 

! senede raptında hare alunması temlik kanu - 

uunun (8) inci maddesi iktizasından bulundu

ğu bildirilmiş ve kanundaki sarahata karşı 

> arzuhal sahihleri dileklerinin yerine getiril - 

miyeceği ır.eydarda bulunmuş olmağla işin 

kendilerine anlatılmasina karar verildi .

K. .V' K. tarihi

324 27-1-1929

622
646

Manisa, Karaağaçh 

çiftliği mutasarrıf

larından Kara Os - 

n;an oğullarından 

Suphi Fi.

Arazilerine vaki te

cavüzün men'i hak

kında

150 seneden beri sahip ve mutasarrıfı 

bulundukları 500 dönümlük tarlalarını tekrar 

satın aldıkları halde bazi çerkeslerin tecavu- 

zündan kurtaramadıklanndan haklarının sıyaneti 

dileğini havi Kara Osman zade Suphi imzasile 

Manisa merkezinden Yüksek reislik makamına 

çekilen telgrafnarne, ve yine bu mesele hakkın

da sunulan arzuhal encümenimize gönderıl- 

meğle keyfiytt Da. V. ne yazılmıştı.

Gelen cevapta ; Vukuu iddia edilen müda

halenin idareten men’i mahalline yazılmış ve 

arzuhal sahibine de malınnat verilmiş ise de
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I mesele hukuku tasarrufiyeden mütevellit olma

sına binaen alâkadarların ait olduğu mahkeıne- 

' ye müracaatları lâzım ı>eldiği bildirilmiş 

: olmakla keyfiyetin müstediye tefhimine karar 

verildi,

K. .V' , K . tarihi 

' 3 2 t  2 7 -1 -1 9 2 9

73ü

77ü

ÖOO

İzmir P. T. müdürü 

Hulusi E f .

Bandırma P. T. M. 

Ziya Ef.

Eskişehir P. Paket 

ıiTcmuru ilalit Ef.

tazminattan aflerine 

dair.
' :̂î4 senesinde Bandırma posta mekezinde

• vukua gelen 30,000 liralık ihtilastan dolayı 

kefaleti müteselsile tazminatı olarak kendilerin

den tahsil olunan meblağın zaten dar olan 

maişetlerini büsbütün daralttığından işbu 

, tazminattan aflerini müsterhim

( I ) — Eskişeliir posta menun'u İlalit 

( II ) — 6 5 mağdur telğıraf müdürleri 

namına Baııdu'ina telğu'af ve posta müdürü 

' Ziva,

’ (111) - l/nik posta ve telğıraf müdürü 

Hulusi,

imzalarila yüksek reislik makamına sunulan 

( 3 ) arzuhal encümenimize i^(>ttderilmeklo 

mutalea ve müzakere olunbn

Evvelce Balikesir posta ve telğraf müdürü 

Fehmi B. ve arkadaşları tarafından verilüp Da. 

V. irden alınan ce\-ap üzerine ittihaz'olunan

2-Xir-1928 tarih ve ()7 sayılı karanmızdada 

bildirildiği veçhile mevcut kanun mucibince 

tazmin ettirilen işbu nıebaliğin yine bir ka

nunla affi iktiza edeceı^ine ve mevcut kanun 

layihasının bir an evel B. M. M. ine takdinıi 

' Da. V. inden rica olunduğuna .î öre bu layihai 

kanuniyenin kanuniyet kesbetmesine intizar 

zaruri bulımduğunun arzuhal sahiplerine 

' anlatılmasına ve malumat husulü zımnında 

Da. \'. ine iblağına karar verildi.

K. .V. K. tarihi

398 Adana, Saim Beyli 

Kazası muhasebei 

hususiye memuru 

Emin Ef.

Maaşinnın itasi hak- 

,kında

3 2 b 30-1-1 929

Heyti mahsusaca aleyhinde verilen kararın 

âli karar heyetince ref’i dolayısıle aradan geçen 

zamana ait açik maaşı itasi dileğine dair Emin 

imzasile Yüksek reisilk makamına sunulan 

arzuhal encümenimize günderilmekle keyfiyet 

Da. V. ine yazılmıştı .

Cjelen cevapta: Bu gibilerin açıkta kaldıkları 

zamana ait maaşlari verilmiyeceği bildirilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası IlıUHİmoıı kararı ve no sül)t)[)lon verild iğ i

İcabi müzakere olundukta; Birinci karar 

üzerine haklarında muamele yapılanlann bir 

Devlet hizmetinde kullanılmamak üzere vazife

lerine nihayet verildiğinden bu yolda mutale- 

bata kanunî haklan olmiyacağının arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi .

K. .V K. tarihi

327 3oT İ9 2 9

389 j Kilis, tekke mahal- , 

, leşinden merhum | 

I hacı Ahmet Sabuhi ; 

'Ef. mahdumu Mehmet 

' Recai Kf.

Kilis mevlevi 
kesi hakkında

tek- ga Kilis mevlevi tekkesinin cetleri ta

rafından mülk olarak inşa edildiği halde Evkaf 

idaresi tarafından vakfiyet idiasile zabtolun- 

duğundan şikâyeti havi Memet Etnin ve 

Apdülğani Tevfik imzasile Yüksek reislik 

jnakamına sunulan arzuhal emcümenimize gön

derilmekle keyfiyet U. Ev. M. lüğünden 

sorulmuştu.

Oeleıı cavapta; Tekke zaviye ve türbelerin 

şeddi hakkındeki kanunun (1) inci madde

sinin (Dinci fıkrasında mahfuziyeti muharrer 

hakkı temellük ve tasarruf mutlak olmayip 

( sahipleri ) deve mukayyet olduğuna ve esa

sen vakıfta sahip mutasavver olmadığına göre 

mahfuz olan hakkı temellük ve tasarrufun 

yalnız milk olarak şeyhlerin veya diğerlerinin 

tasarrufları altında olan vakıf edilmemiş'bulu

nan tekke ve zaviyelere aidiyeti derkar olup 

vakıf olan tekke ve zaviyelerin kemakân vakıf 

olduğu ve esasen mezkûr tekkenin bila tescil 

vakıf olan bir mescidi de bulunduğuna ve 

müşteki Apdulğani Efendinin bu mescidin 

imamı sifatile tahsisat aldığına göre tekkenin 

vakfiyetinde tereddüdü mucip bir cihet bulun

madığı gibi bu kabil tekkelerin şeyhliği 

meşrut tevliyetleri de tabiaten mürtefi oldu

ğundan mezkûr tekkelerle mevkufatına evkafça 

vaz’iyet olunması 2 /IX / 341 tarihli İc V. H. 

kararnamesi iktizasından bulunduğu bildiril

miştir .

' İcabı müzakere olundukta : Vakf iyatı kuyu

data nazaran teeyyüteden mesdut Tekke hakkın

da mülkiyet iddiası varit olmiyacağının arzu

hal sahiplerine anlatılmasına karar verildi .

K. K. tarihi

328 30-1-1929
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2
3 O
Si Z  

Ö18

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otıır- 

^ k l ^ ı  yer 

İzmit, 1386 .V lu 

tel. sahibi Bahattin 

ef.

Arzuhal hulasası  ̂ İtindimen karan \i) ne soİK^plen vt*riİçliği

iskânı hakkında ' Evvela kendisile validesine verilen fırının 

temlik muamelesi yapıldığı sırada yarısının 

uhdesinde bırakilup diğer yarısının metruk 

bırakıldığından ve bıraktığı bin liralık emval 

bulunmadığından şikâyeti havi İzmit merkezinden 

Vodinalı Bahattin imzasila yüksek reislik ma

kamına çekilen telğrafname encümenimize 

j^önderiİnikle keyfiyet Da. V. ine yazılmıştı.

Gelen cevapta: Mahallile bilmuhabere mez

kur fırının müştekilerin uhdelerinde ipkası 

lııisuşunıın mahalline tebliğ edildiği bildirilmiş 

ve telğrafname 'sahibinin dileği yerine getiril

miş olmağla keyfiyetin kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

K. A'

329

K. tarihi
__________
30-1-1929

619 Kasaba .V (340) ttl. 

sahipleri Ömer ef. r.

Temlik muamelesi 

hakkında

1106 İncesu camii kebir 

mahallesi muhtarı 
Ali Sami ef. r.

Ziraat bankası şube

si kuşadı istirhamı

na dair

Temlik mııaınelesinin icrasında (4) ınütefev- 

viz kefil iraesi müşkülatından bahsile müba

dillerden Ömer ve arkadaşları imzasila yüksek 

reislik makamına Kasaba merkezinden çekilen 

teltgrafname encümenimize gönderiImeğle key

fiyet Da.'\'. ine yazılmıştı.

Gelen cevapta : Bu müşkülatı takdir eden 

V. in laalettayin ( 4 ) mübadilin kefaletile 

teffiz muamelelerinin icrası için vilayetlere 

tamimen tebligatta bulunduğu bildirilmiş ve 

keyfiyetin telğrafname sahiplerine anlatılması

na karar verildi.

K. .V' K. tarihi

330 30-1-1929

Kapatılan ziraat bankası sandığının yeniden 

açilması dileğine dair İncesu kazası merkez 

muhtarlar! ımzalarila Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmekle 

keyfiyet Ik. V. ine yazılmıştı .

Gelen cevapta : Sermayesinin azlığı dola- 

yısila Incesuda bir sandık açılması kabil 

olmiyaçağı bildirilmiş ve keyfiyetin arzuhal 

sahihlerine anlatılmasın akarar verilmişti.

K. .V

331

_JK. J»'[^i 

3o7i /1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer 

Amasya: (1031) tel 

sahibi Bakkal zade 

Mustafa Ef.

Arzuhal hulâsası Encümen karan v<* ih* s«l)0|)ten verildiği

Müddei umumi ha

kkında ihbarat

448 İzmir; alsancak me- 

sudiye mahallesi 

Karakol sokak ı f.V 

lu hanede CavşoRİu 

civan

hanesinin
dair

iadesine

Zile isyanı' hadisesinde alakadar olduğu 

tahakkuk eden muddei umumi Lütfullah efendi 

hakkında şimdiye kadar muamelei intibahiye 

icra edilmediğinden şikâyeti havi bakkal zade 

Mustafa imzasile Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmeğle 

keyfiyet Ad. V. inden sorulmuştu.

Oelen cevapta ; Zile isyanini müteakıb 

teşekkül eden divanı harpçe o zaman tevkif 

edilen ( 1 50 ) şahısdan alakadar olan (25)inin 

ınücazatı terhıbıyeleri icra kılınup mumaileyh 

Lütfullah efendinin bunlar meyanında bulun - 

madiği gibi 340 ve 027 tarih/nde adliye 

müfettişlerinin ayni mesele hakkında yapdikları 

tahkikat ve son defa Amasya asli reisi Haydar 

B . tarafından icra kılınan tetkıkat da 

Lütfullah efendinin isyan meselesile alakadar 

olmadığını göstermiş ve işbu netayicin V. çe 

de tasvip edildiği bildirilmiştir.

İcabi müzakere olundukta ; Filhakika 

Lütfullah efendinin isyan hadisesile alakadar 

bulunmadığı asilerin tenkilinde hazır bulunan 

encümen âzasından Amasya mebusu Nafiz 

beyfendi tarafmdanda tasdik ve teyit olun- 

magla keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılması

na karar verildi

K. .V K. tarihi

332 30-1-1029

Yonanistanda bulunan kardaşı Rizkullah 

Deleni zevcesi yozefinamn mutasarrif olduğu 

hanedeki miras hakları nazari itibara alınmi- 

yarak metrük mallar idaresi tarafından icara 

rapt olunduğundan haklarinın ziyadan vikayesi 

dileğile ve Civan ve zevcesi Edele ımzalanla 

yüksek reislik makamına sunulan arzuhl encü

menimize gönderilmeğle keyfiyet Mal . veka
letine yazılmıştı.

Gelen cevapta: mezkûr (i )sayıh evin sahibi 

yozefina binti Nikolaki vasilin İzmirin istirda

dında Suryeye firar etmiş ve halen de Surye 

tabaasından Rizkullah veledi Vasil ile izdivaç 

eylediği ve mezburenin firarı anlaşılınca eve 

vaziyet edilerek işğal müddetine ait olmak 

üzre tahakkuk ettirilen icar bedellerini 

vermesi Civan çavuş oğluna tebliğ edildiği 

halde tesviye eylemediğinden tahsili emval
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kanununa tevfikan tahsil cihetine gidildiği ve 

! evinde tasfiye kanunlar! ile 13V [  Q26 tarihli 

talimatnamenin bazi mevaddini tadil eyleyen 

17 V I I /  Q27 tarihli talimatnamenin ( 1 ) i nci 

maddesine tevfikan emvali metrüke nıuame - 

leşinin tatpikına devam olunduğundan mezkrıı 

I hanenin iadesine kanunî imkân görülmediği 

I bildirilm iştir.

îcabi müzakere olundukta iddia olunan 

evini İzmirin istirdadinda firar eden kardaşinin 

I karisina ait olup bir güna miras iddiasi varit 

olmadiğina göre emvali metrüke ahkâmina tabi 

olmasi zarurî ve hâzinenin bu baptaki mua - 

' melesi kanunî bulunmağla işbu muamelenin 

' tağyirine kanunî imkân bulunmadiğinin arzuhal 

sahiplerine anlatilmasina karar verildi .

K. .V' K. tarihi

333 6-2-1920



f  B. M. sı. Matbaası
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2; Arzulı.ı l venMilerin 
K 5  adı, sam ve olıır- Arzuhal hulasası I j i c i İ i ihmi k.;u-ai‘i >'<> m* s<‘l)<‘[»l('u veriMi£i,-i

(.hıkları yer 
287 {'skişehir (,'iftcicr 

nahiyesinin (çifteler 
Karyesinden Aİk Iu I- 
ıiiUİtalip o^lu raoiı 
lif.

ı ııailııbatııi in
hakkında

itaısı

Kayseri sabık komi
ser muavini lliisey- 
il i Hüsnü

Tasfiyedtıı şikayet

Çifteler köyü halkından Aptülımıltalii'* im- 
zasıla Yüksek reislik makamına sunnian arzu
hal eneümenin?i/e .Lj;("»ııderi İm iştir .

Dileği ; :VM senesinde f ’irkanın ahmş 
oldu^y'u er/ak bedelinden alaca.tjı paraya muka
bil ki,sinen \-erileii ( I 89) liranın . ĵeri ahnama- 
masi ve bu paranın mütebaki alacatîiiîdan 
mahsubunun ierasıdu'.

Mal. V. ine \a/ilan teskereye ı ı̂eleıı cevapla: 
arzuhal sahibinin ım'irurü zamana uğraımyan 
ve fakat üzerinden (^) sene ,t;eçeıı ( 2 1 . )  lira 
(l())kuruş alaca.Liinın hususi bir kanunla tah - 
sisal ahnmadik(;a lıiı; bir suretle tesviyesi kabil 
olama\aea.i>:ı b i ld ir i lm iş t i r  .

Bu bapta daha ziyade malumat almak üzere 
Mal. V. inden davet olunan salahiyettar memur 
huzurile cereyan eden müzakere neticesinde 
:]:]7 senesi emvalinden alacağı olan yalnız 
arzuhal sahibinden ibaret olmayup sair şahıs
larda bulunduğundan ve bunların her bireri 
için ayrı kanun teklif ve tedvini müşkül 
olacağından 337 ve 338 senelerine ait alacak
lı lamı alacakları miktarın tesbit edilmekte 
bulunduğu ve neticede bir kanun layihasile 
keyfiyetin Mclise arz olunacağı tezahür 
eylemiştir.

Şu hale .ı ö̂re: yukarıda söylenen I \'aı unun 
çıkmasını beklemesi icap edeceğinin .'’ >uhal 
sahibine anlatılmasına k^rar verildi.

K. .V

334

K .  tarihi 

23-1-1020

Kayseri polis komiser mua\inleriııden H ü 

seyin Hüsnii imzasile Yüksek reislik makamına 
sunulan arzuhal encümenimize ğönderilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve olur- 

(.lıjkian ver

Arzulial hulasası ; liiH-inmMi k i i r ; ı r ı  \o ne sclıcpl(mi v(‘i‘i l t l i i ; ‘i

Diledi :

Ilakkında tatbik ohınaiı tasfiye ımıanıelesi- 
nin haküd sebeplere istinat etnıedi.Cnndeıı \aki 
kararın ref’ini istemekten ibarettir.

Da. \'. inden islenen mahsus memur huzu
runda cereyan edt iı müzakere \’e ti'tkik olunan 
sicillile dosyada me\cut ba/ı mektu|)lar tetkik 
olundukta mumailryh hakkında tatbik ulunan 

tasfiye nıııamelesinin muhil; bulundnyu görülmüş 
olmayla muamelenin ta.'^yirine kanunî bir 
sebep buIunmadı.İ»ının arzuhal sahibine anla
tılmasına J<arar verildi.

K . .V' K . tarihi

M) Adapazarı celul 
caddesinde 23 .V iu 
ha netle .\\iil,L;a M ilis  
z;;bitanından hacı 
ağazade Süleyman 
1:1'. mahdumu lla lit

İstiklal m^alyası 
talebİTie dair

1<).Î Ment'mcıı emvali met 
ruke tahsildarı .\\e- 
mel r.f.

IJcrelinin verilmtdi- 
Üiiie dair

'J’M - 1 0 2 0

iMül.ua A\ilis zabitanından lla lit imzasile 
Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 
encümenim ize .Li(')nderi 1 m işt i r .

İstikk'il madal\;tsila taltifini dilemektedir
Mutaleası sorulan M. A\. ü. inden ,yelen 

cevapta:
Müracaat tarihi 2-10- '^20 olduğuna 

yöre kanunen muayyen müddıti (2) ,uün 
yeçtiyindcn dilt-yi yerine yetirilemediyi b il
d ir i lm iş t ir .

İcabı müzakere oIın:diiki;ı:

filindeki \csikadan daha c\-elki tarihlere 
ait vesika varsa yönd''rerek hakkını istemesi
nin arzuhal s.'ihibine anlatılmasına karar 
\ i r i ld i .

K. K. tarihi

r5() ;')-2 1-')20

Meıu inen A\. A\. 1er tahsikları .\\einet 
irnzasıl.ı N'üksek reislik makamina sunulan 
arzuhal eııcıımeııimize ^(nıdcrilmiştir .

( () ) bucuk a\tiu' makin ücreti vei ilnu.Hİi- 
y ind ıi ı  biıaıı e\el hav.iltııamcsini yönderlil- 
mesi isremnektt-dir .

Ma. \’. ine yazılan teskereye yeleiı ce\apta;
Hii si'iıc kadrnsunun tebli.CM’ne knd.'.r muma' 

ilevhin kııl lanildiyi zamana ail istihkakı tediye 
emirlerile \e emsalile beraber verildiyi .

Aidatla kullanildıyı zamana ait isiihkakına 
yi linçe S 10/28 tarihinde aidatlı tahsildaıiıya 
laviıı edildıyi ve bu yibilerin istihkakları 
sabıkadan yapacakları tahsilat miktarına yeırc 
her ü̂ - ayda bir tedivc emirleri aliiıdıklan
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Arzııl ınl verenlerin 
ndı, sanı ve otur

dukları ver
Ar/ııhal hulasası l lnc in iK 'u  kn i‘i i r ı  no seI>Cj)l<Mi vcn’ldiîi-ı

sonra verilcccui cihetle bn^iınkrde tahakkuk 
ciıniş olan ( '] ) aylık istihkakının di,t>er 
eiitsali arasında \erihnesiiiin It ın in i i '̂in 
\apihnasi la/ıııı^t'lciı ıııııaniele hitirilnu'kte ve 
ha\aK'iiaınclrri isieıııek iı/cre isıihkak c:eive- 
lierinin jı ıaiıalKTİndı-n ■^ciirdilıııekle oldu.iiu 
İ/n iir A\. A\. A\. ln.L;niKİt‘n va/ildİL’,i b iU lir il-  
mi- i i r  .

Hu i/ahala ^^öre ar/ııhal sahibinin alacar’mı 

t'Jd.' c inuk için hesap işlerinin bilnu'sini brk- 

ltiiu\>inin k. ndisine anlatilnıasına karar \crildi

K. K. tarihi

A'M

812 Bey (»Alu : (.'aylak 
soka;4inda (•'S-l-) .V'ln 
hanede sabık T .  ve 
T .  nuıanıelat Müfet
tişi Sabit I'.)'.

Tekaüt müddetine 
hı/nieti ahirt sinin 
/anınn hakkında

77 \ akfı kebir : veroz 
karyesinden Cil ' iıâ ''' 
oölu Mustafa çavuş

bazı eşhasın teca 
vüzündeıı sikâvet

r .  ve 'r. nuıanıelaı nn’ifettişi jabıkı Sabit 

ini/asile N’ıiksek reislik ınakaıınna sunulan 

arzuhal eneümenini i /e .uönderihniştir .

L)ile,{>i; 1,'ımınıî harp esnasında kai.unsu/ 

<)!; rak leknüde st v’k ( clildi.C'j anlaşılarak ınüli’a D. 
Ş. sinca tekaüdünün r u ’itu' karar verikii.Oi ve bu 

kaıTr 1 ()-:>-():;() lai ' ihinJfU sonra isedr Ih  Ş. si 

nıahkrine hükmünde buTıındn.r;ıı D. Ş. sinin 

bu b;ıpla \erdii^i kararın nakzıiıı islemekten 

ibarettir .

()!b::piaki f). Ş. sı f)(a D. si kararname 
süreli mutaKa ve tetkik olunarai. su\l olunan 
esbabı mucibe kanuna mıı\'al'ık olup Ib-^-'KU) 
dan ^onra \'erilen ve kabul ohınnnyan 
nınkarrerat arasında o tarihten sonra uıüii'a 
D. Ş- sı kararlarında tialıil bulıındu.'^uımn ve 
bu suretle dik\î>i \'<.rinc .getirileniiyece.tjinin 
arzuhal sahibine anlatılmasiiia karar verildi .

K. .V K. tarihi

8 3-2-1 929

(.a’lin.îiir -o^Iıı A\ustafa çavuş ini/asile 
N'üksek Reislik makamına sunulan arzuhal 
e n e ü 111 e n i m i z e "  (') 11 d e r i 1 n ı i j  t i r .

Dile.i^i; (.alinğir o ,l>1u  İbrahim efendinin 
iınamlı.iiı dolayısile yapdı^n znlünrlerden 
kurtarılmasıdır.

İş Da. V. inden soruldu. Oelen ceN̂ ai t̂a: 
Trabızon \ilayetinden Gönderilen tahkikat 

evrakına ^̂ öre arzuhal sahibinin iddialarını 
isbar edemediği cihetle hakikate mnlıalil oldu'>u 
ve keııdisİHİn ueı^imsiz olduğu b ild ir i lm iş t i r .
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^  ' Ârzııl ıa l verenlerin 
= adı, sanı ve otur- 

<  dukirin yer
Arzııl ıai hulasası [{nci'niKMi kncnn ve no pohcptcn

Hakikaten oknnaıı ta lik ik ıl  c\Takında
* ıın’ısti’diın’n nuıddeasını ishat cdrcek bir dt lil
I .y(')stt'rnıedi< î an!;'.şilrr<4İa >;'i'>ılacak bir nuı::- 
' mele .uörük“n:e(.ii.î>inin kendisine ankılıiıııasina 

karar \-erildi.
K . K. taril ıi

1218' ('ide, askerlik şnhe- A\a.:',şı ]ıakl:ında 
si reisi binbaşı 
Meınet Ilaındi ef.

Yüksek Reislik ınalanr.na (j'de asl:er!ik 
şııb ısi reisi sabık binbaşı Hanıdj I ĵeyin ar/'iıliali 
eneıiını-nimi/e .^niidcrilmislir.

Meımırhıkla bııInndıı.İJ'n sıraıla ( ])ay kaı^is 
ve C)) ay nıennırluktan nıalırııın olmak eezasııiıiı 

tatbik olınKİıı.'^n zamana ait maaşlarını ()2b 
da malikimi oldn.ıVn lıalde 027 de neşir olnnaıı 
maaş kanununa tavl'ikan vei'inediklerinden 
hakkında 1077 sa\!lı kanunun tatbikim 
diliyor.

A\. M. \’. ine \azilan teskereye itelen 
cevapta :

I — Mumaileyhin hapisli.yi zamanina ait 
ınnhassatıııın verilmesine kanunî cevaz yoktur.

I I  —  A\al. \'. i e\'el('e mıımaileylı hakkında 
verilen hüküm ay ruibc \-e memuriyetten 
mahrum olmağa dadr ohij'» açı.i’a çıkarılmasına 
hüküm olmadığından açık maaşı verilmiyeceği 
mııtalaasında bulunduğu

I I I  — Halbuki 1077 sayılı kanunun ( ı )  
inci maddesindeki sarahata göre Divanı harplerce

verilen muvakkaten rütbe ve nîcn ııriyetten 
n'.ahruın olmak cezası okadar nn'iddet açığa 
çıkarılmayı tezamnuın eylediği cihetle emsali 
hakkında oyolda muande olmadığı \'e hatta 
bu suretle mahkûm olan (2) inci s i i ı ı f  kâtip 

Haşan Fehmi E f.  hakkında cereyan eden muha
bereye nazaran Mal. V. inin 27-\ ||-Q28 ve 

-‘̂ nyıh teskeresinde 1077 sayılı kanunun 
bu suretle tetkiki kabul edildiği

|\’ — Binaenaleyh Haindi Beyin de mu
vakkaten rütbe ve memuriyetten mahrum kaldığı 

müddete ait açık maaşlarının verileceği bildi
r i lm işt ir .

İcabı müzakere olundukta : 1077 sayılı 
kanunun ( ] ) inci maddesine göre mumaileyh 
Haindi B. divanı harpçe mahkûm olduğu rütbe 
ve memuriyetten tart olunduğu müddete ait 
açık maaşı alabilirşede maaş kanununun 17
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■3 O
Arzuhal verenlerin 

adı, snnı ve otur

dukları ver

Arzuhal hulasası

I /() i/m  irde 

hanında 
v e k i l le r i !  

A r l i d i

K a ıd i ı :a h  

sab ik  dava 
iden İ lva

İcrayı vekâlete n ; i ı -  

saade ed ilm esi r i (  a- 

s ına da ir

rJ ic i İM M ‘11 k : ı i ‘; ı r ı  yo 110 (Mi v(M‘İI<IİÎ*m

inc i ve I S  inci ınatide ler i l ıü k ü n i le r in e  .t̂ fn-e 
. nia!' ii’)^ î,\'e;i yamanına ait a ı; ık  maaşı o lm as ı 

n nmi nn o ln ia d . r j i in n  k rn d is j iK .  an latı lm asına 
karar \ı ! İM i .

K .  .V K .  ta r ih i  

i .'■İD : 5 - 2 - | ‘)l>0

' i / n ’ ird '* K a r d i r a l ı  hanında da\'a \'( 'k i l le i ' in- 
d r ı ı  i!ya A r d i i i  im /a^ il. '  \ nks>'k r e i s l i k  makamına 

' snnn lan ar/nha l >.n('i’; ınenimi/C' .yö n d e r i lm iş t i i '  .

, i )ilc<’r i  nıen o lnndu^'u ckiva vU<aletiu(“ ınü -  
I sar.de olnnn;as;n,ı  i s iu n > k l , 'n  ib a re tt i r  .

r in r i im e n  ka\’H lan a ra ş t ı r ı ld ık ta  : A\umailev- 
i ■ ’

' h in  yu i ıan İ ş .Cm İİ s ı ra s ın d a k i  hal \e l ıa rckt 't inden 
dolavı a \ i ik a l İ !k  ka nnnunnn muvakkat maddesi 
mucib ince İ/ ın i rd e  te şk i l  ( j l ı ına n  te f r ik  m e c l i s i 
nce k a y d i i ı ın  te rk in in e  karar ^ 'r i ld i.L İ ' i  ve işb u  

k r ı ra r ın  Ad. W  ile r.ncümence de tasd ik  ve 
tasv ip  o lundu.y ı ı  2 t ; 1 , '1 0 2 8  (arih ve 2/8 say ıh 

encüm enim i/  ka r . ı r i i ıd a  vazıh  b u lu n m u ş  \’e bu 
muameleyi d e^ iş l in ne o c  kanun i b i r  sebep 

g ö rü le m em iş  o lm akla  keyf iyet in  ke nd is in e  

anlatı lm asına ka ra r v e r i ld i  .

K .  .V’ K .  ta r ih i  

3 4 1  3 -2 -1  Q 2 8

186 Adana csbak ünnıru 

hukukiye P>aş kâtibi 

Yusuf Sabri Ef

Bir nıenuıriyete tayini 

h.ıkkında

Adana vilayeti hukuk işleri baş kâtibi esbakı 

Yusuf Sabri imzasila Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize .i’önderiimiştir.

Dile.Cn’ : ya eski memuriyetine iadesi ve 

ya başka bir memuriyete tayinini istemekten 
ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye grelen cevapta : 

müstedinin Ad. icra memurluğundan açıkta 

kalmış ve senelerce cvel iıer nasılsa ve pek 

az müddetle hukuk işleri baş kâtipliğine tayin 

edilmiş olup mukaddema vilayet hapishane 

müdürlüğüne tayinine dair verdiği arzuhalde

8-10 imla hatası .^örülmesi ve yaşının da 3 0  a 
-yaklaşmış bulunması itibarile istediği hapishane 

ve nahiye müdürlüklerine tayin edilmeyüp 

aslî mesleki dahilinde bir iş aramasının 

kendisine iblağ edildiği bildirilmiştir .

Görülen şu hal ve vazıyyete göre arzuhal 

sahibi hakkında başka bir muamele ifası kabil

K. .V

“ 34 2
K. tarihi

3-2-1929
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Arzuhal vcreıık-rin 
atiı, sanı ve oiur- 

dııklan yer 

A\nlalyada 1'.rzıırıı- 
ınlıı hacı Hek'ir (.-iV-
iKİi îvitat tf.

Ar/ııhal iuılasası I j i c ü i i k m i  k.'ir:ıı*ı v<‘ ııc s(‘lx ‘|)loıı v(>ril(liü:i

lâyyaı I- iaıUi^iiKİ^' 
sili istimal vtıkııu- 
üa dair.

I 80 I'ı-vsehiı 

ııalıi\'c'si 
sabıkı ilan idi

Karahc l tfsl' iycLİ(Mi ş i k a y r i  

ı ı ı ı ı d i ı r ü

104 Kreiı köyiinde Iıtm ı 
î ‘!t. caddesi İlde : î3 
.V hı f ı ı r ı ı ı ı ım  sabık 
ıı ıi istc’ciri;
Ferhat Naci f ’f.

baki\ye CLva\-i nak
disinin alfı hakkında

l:r/urıın ıh ı hacı bekir efendi zade Rit'ai iın- 
/asile yüi:sek reislik ınakanıına Mahıi\a ıner- 

k ı / i ı ı d e ı ı  Çekilen lel.Cn'al e ı ıc r ın ıe n im i/e i^öııdr- 

r ih n iş l i r .
l)ik.Üi :C'ıeçcn sene Ta\y::r(‘ \'e l i ı rk  oc;.İ4i 

namına toplanan (i 'SOO) lii'annı yarısilc bu 
sene Bıır.Lja köyıiiKİen topladi.Lji \HH)) l ir ; ’.\ı 
ihtilas etlen tahsildann trsahnp edik-rek hak 
kmda kamını ınnanu le N’apılmadt.^ından a.da- 
ielin tecellisini islemekten ibarettir.

I')a. V. ine \ a/ilan teskereye ı^eK n ce\apta: 
İA’\K'e \aki şik'ayet li/erinc kanimi takibat 
icrasına tevssül edilerek ikmal edilmek n/ere 
bıılnndtıî>tı b ild ir i lm iş olma.iila keyfiyetin tcl- 
!;>nai' sahibine anlatilmasıııa karar verildi.

K . .V K. tarihi

343 3-2-1 020

Karabel naiıiyesi ı ı ıi ıdiırn 1 lamdi imzasile 
yüksek reislik makamına lît'yşelıri nierke/'inden 
çekilen teljJiaf eııciiınenimi/e tiönderiimi^tir.

Diledi; Konya \'ilâyetincc hakkında verilen 
tasfiye karanııın tetkik edilmesine d a i r .

Da. V. ine yrzılan teskereye «elen cevajıta: 
Mumaileyhin tahsili ohnadıği gibi yazdığını 
okuyamadığı ve \ilayetçe hakkında evvice 
verilen lüzumu muhakeme kararlarının h ir  
memıırım haysiyet ve vekarile telifi kabil 
olmadığından tali memurlardan bulunması 
dolavisile viUyetçe hakkında tasfiye karar i 
verildiği b ild rı lm ist ir .

A\erbut karar suretleri mutaleasindan da 
anlaşıldığı üzere telgraf sahibinin hakkında 
verilen tasfiye karaıınıu musip bulunduğunun 
kendisine bildirilmesine karar v^erildi .

K .  .V. K .  tarihi

344 3-2-1 0 20

üren köyde bırıncıhkla meşğııl F ir lıat Naci 
irnzasile yüksek reislik makamına sunulan 
arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği : İstanbul Şelıremanetince şimdiye 
kadar kesilen ( 4 0 0 0  ) lira nakdî cezadan 
mütebaki (200) liranın afedilmesidir.

[)a. V'. ine yazılan teskereye gelen cavapta : 
Arzuhal sahibi nanıına 02 8  senesinde hiç
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2 Arzulial verf.'nleriıı 
= — adı, sanı ve otıır-

d u kİ arı yc*r

Arzuhal hulasası l lncii ı ı ıcn karni'i  ve ne s(‘l>c|)lcıı vcriMii;-!

bir co/a kcsihıu'diâi vo ()2() ve ()27 seneleri 
iı;inde ve ımıhtelif tarihlerde emaneti encüme
nince ancak (()()o) lirahk cc/a takdir olundu
ğu b ild ir i lm iştir .

Merbut cetvelde de .ı;örüldi'ı,<>ü veciıile 
I ar/uhal sahibinin iddiası gayrı varit görülmekle 

dileğinin yerine getirilemiycctğinin kendisine 
.'inlatilmasîiıa karar verildi.

K. .V

:5 45

K. tarihi 

: ;-2 - i9 2 y

2:̂ 7 fiskişehrin Hava me
ktebi İLva/.ımında 
sınıl 1 muamelat 
memuru 'fcN’fık ef

farkı muhassasatmin 
ifası hakkında

(])inci s ın if muamelaı memuru 'i'evfik im/a- 
siia Yüksek R'islik makamnıa sunuian ar/,uhal# 
e n c ü m e n i m i /. e g () n d ı ’ ı' i I m i ş t i ı'.

Dileği; Hesaplar divaninin Maa.ş kanununun 
(2())incı maddesi /abiıan heyetine maksin' olup 
orduda un'isuı.htenı diğer memurlarla askere 
mensup olanların ( ı ) inci madde mucibince mu
amele göreceklerine dair \ei'diği karar hak \e 
hakikate muhalif olduğundan kendi haklarında 
da ( 20 ) ıncı maddenin talbikir.i isteinkteıı 
ibareli ir.

A\. M. \'. ine yazilan teskereye ğelen cevapta 
(20) ıncı maddenin ar/uhal sahibi ve emsaliiıede 
tatbiki iktiza kanaaıinde bulunduklari b i ld ir i l
mesi üzerine ayni kanaati besleyen encümenimiz 
bu baptaki kanaatini A\. M. encümenine l 'v l -  
02Ö tarihili mazbata ile b ild irm iş i i r  .

(lelen ce\v!pla ; i l. \'. nin *20 - 12 - 0 2S  
tarihli 1 () uncu inikadında A\;ut, ,\\;ıyıs, ve 
İla/İran, Ağustos 101-̂ 8 ayları 1 les. Di.  
Raporları hakkında I les. I). I', nce itlihaz 
olunan mukarrcrat tas\ip b ın ıuhunş ve işbu 
mukarreratııı 72 inci s.'i'.ü.sintla;

.\\;ı;ış k.uiıiuıınuu 2() lucı madth'siudı ki 
(K'ütbi'i nskeiiye) t.ılvri ıııuilak oku'.ık /ıkr 
edilmesine ve a: kcı i nu ınni' ve nu n.''in''lan lİa 
rütbe eslh-ılnndan’ bulundukl.uı gjbi tenilı-ri ile 
zalıilau misilli : ô AlmisI(,>s t;niIıiiHİe A li  
karai'a iktiran e\ lemekie olması itibarile mezkur 
matide hükmünün aKlumum zabitler ve askeri 
memur \e meıısııplaıı kakkıuJa tatbik olunma
sı muktazi ve kanunun maksaıl.na nıınafık  
gc'irüldügü beyan edihnis bulunduğu b ild ir i l
miştir.
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rt Arzuhal verenlerin 
3 -5 ’ ve otur-

d 11 klan ver<

\r/.ul)al luıiasası ! 1‘î i i f i i j ı ıo n  k a ra r ı  v(.‘ ut' ^4eboj)t('U v e r iK l ig i

İcabı müzakere olundukta: B. M. M. inin  
tasvip eylediği karar, arzulıal sahibinin dileğini 
\\riiie li'eiii'nıiş olnıağla keyfiyetin kendisine 

I anlat;İmasına karar verildi.
K . .V K . tarihi

344 zmır: 2 ! -  
a ve 4 7 
ah tt.‘l,!,;r;! 
aruk Flî .

] ! -028 ^^i!î sınn'dan dışarı 
] mnna- çıkanİmaması hak- 

rahibi kında

6 5 4 Geıiılik. Am ir bty  
' karyesinde mukim 
' eytam menuıru sa- 
‘ b : l ı  M. Şevket ef.

Açık nuıaşı talebine 
dair

5 52 Burdur,
490  Konya,
513 , Kimah,
512 ' Antalva,1 • '

P. T .  memurlan

Zaruretlerinin teh\ini 
ricasına dair

34 0 3 - 1 - 1020

Faruk imzasile İ/n iir  merkezinden Yüksek 
reislik makaımna sunulan telgraf encümenimi 
ze .U(")uderi İm iştir.

l^ileği türk tebaasından bulmıduğıı halde 
milİ! sııı ırd.uı dışarı çıkarıldiğından kanıma 
aykırı o iın  bu işe meydan verilmemesidir.

İs l)a. V. inden soruldu.
(jelen ce\'apta: Mumaileyhin harekât ve 

faaliyeti ^ûipheyi daî olmağla s ın ır dışına 
Çikanlmasına karar verildiği bild iri lm işti! ' .

Gelen teskeredeki izahat bu kararın umumî 
emniy!.tin k.ıyinimasindan ileri geldiği anlaı^ul- 
mağia telı^raf sahibi dileğinin reddine karar 
verildi.

K .  .V K .  tarihi 

347 3-2-102 0

Gemlik eytam memuru sabık M. Şevket 
iıiizasile yüksek reislik makamına sunulan 
arzuhal encümenimize j>öî'iderilmi^ti.

D ik ğ i  : ır.(i7iurluğunun lağvından dolayı 
şimdiye kadar verilmiyen açık ve nısıf maaş
larının verilmesidir.

M. V .  ine yazıldı. Gelen cevapta: 
Mumaikyhiıı açık maaşından alacağı olan 

257 lira 3 3 kuruşa ait 2ö X I  028  tarih ve 
sayılı tediye emrinin Bursa defterdarlığına 

<;önderildiği yazılmağla kendisine bildirilme
sine karar verildi.

K . .V. K .  tarihi

348 3-2-1020

Antalya, Klmah, Konya ve Burdur telyraf 
\e posta memurları imzalarile mahallerinden 
Yüksek reislik makamına çekilen telı^raflar 
encümenimize der i 1 m ist i r .

Dilckl' ri:  bu ^ün aldıkları maaş .Lieçinmele- 
riııe \etmediğinden artır ılmasıdır.

İşeyecekleri Da. V'. inden soruldu. Gelen 
cevapta : Bütün memurlarla l)eraber posta ve
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası ' Kncüınen karan ve no sob(q)ten verildiği

telgrafçıların genişlik içinde yaşamalarının 

temini devletin temelli düşimcelerinden oldu

ğunun belli bulunduğu ve bütçeler yapılırken 

bu mühim nokta daima göz önünde bulundu

rularak imkânın müsaadesi nisbetinde maaşla

rın artırılmasına çalışıldığı ;

Devletin umumî muvazenesini düşünmek 

mecburiyeti Hükümet için takip edilecek yol 

en son bir hesap meselesi halinde gözükmek 

tabii bulunduğuna göre istida edenlerin bu 

mühim noktayı kavrayarak zaten düşünülmekte 

olan temelli tedbirleri beklemeleri bildiril

miştir.

icabı konuşuldukta:

Da. V. inin söylediklerini tekrar ile bera

ber posta ve telgrafçıların geçinmelerini 

genişletmek yolunda gelen her teklifin 

B. M. M. ince de en eyi duygularla karşılan

dığı cihetle posta ve telgrafçıların hükümetçe 

bildirilen tedbirleri beklemelerinin kendilerine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. taaihi

291 Mîhaliçcik: Maliye 

(4) üncü daire tah

sildarı Rıza Ef.

3 4 9 3-2-1929

Memuriyetinin iade

si talebine dair

Mıhaliççik (4) üncü daire tahsılnan Ah Rıza 

mührile yüksek reislik makamına sunulan ar

zuhal encümenimize gönderilmiştir .

Dileği: Eskişehir vilayetince hakkında veri

len tasfiye krarı Mal. V. i inzibat komsiyonunca 

nakzedildiği halde ' vilayetçe memuriyetine 

iadesine mümanaât olunduğundan mağduriye- 

etten kurtanlmasınıTistemekten ibarattir

Da. ve Maliye V.'^lerineJ yazılan teskereye 

gelen cevaplarda • mumaileyhin memuriyetine 

iade ettirilmesi hususunu vilayete tebliğ ve 

;emrin infaz olunduğuj,bildirilmiştir .

Arzuhal sahibinin dileği şu suretle yerine 

getirilmiş olmağla kendisine anlatilmasına 

karar verildi.

; K. .V K. tarihi

3 5 0 3 - 2 - 1 9 2 9

Halfeti, Belediye Halfeti ni n kazayâ tah- Halfeti belediye ve tayyare cemiyeti reisleri 

reisi Rıza Ef. viline dair ve arkadaşları imzasila Yüksek reislik maka-

I * mına sunulan arzuhaJ encümenimize gönderil-

iniştir .
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası i loncümen kararı vt‘ no sebopton vorilılig i

05 Manisa ; llyas Kebir Matlubatının itası 

mahallesinde polis hakkında 

,'memurluğundan nıüs- 

ta’fi Koçanalı Haşan 

Tahsin Ef.

Dilekleri : Nahiyeye kalbolunan Halfetinin 

tekrar kazaya tahvilini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan teskereye gelen cevapta: 

Halfetinin kazaya kalbi 877 sayılı kanını 

iktizasından olduğu bildirihniştir .

İcabı müzakere olundukta: Hakiki ilitiyaç 

ve lüzum görülmedikçe teşkilatın sık sık 

değiştirilmesi muvafık olamıyacağının arzuhal 

sahiplerine anlatımasına karar verildi .

K.

351

K. tarihi 

6-2-1929

Müstafi polis memurlarından Koçanalı Haşan 

Tahsin imzasiyle Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği: 341 tarihinde Manisadan adi 

taahhütlü mektupla müracaat ettiği halde 

337-338 senelerine ait birikmiş aylıklarını 

alamadığından verilmesini istemakten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen cevapta: 

Haşan Tahsin efendi sakıt Hükümet zamanına 

ait matlubunun deyin ilmühaberine raptı için

3 / 4 / 340 tarihli kanunun tayin ettiği müd

deti temdidin ınkızasından sonra müracaat 

ettiği ve 9/3/341 tarihinde posta ile müra

caatta bulunduğu hakkındaki iddiasını posta 

ilmühaberile olsun ispat edememekte olduğu 

ve umumî mahsup kanunu müddetinin 

28/8/928 larilîiııe kadar temdidi hakkındaki 

1 274 sayilı kanun ise .3 / 4 / 340 tarihli 

kanunun tayin ettiği • müddet î* zarfında 

jMaliyeye müracaat etmiş'^ olupta'bir dairei 

rcsmiyeye müracaatı sebketmiş ^vc ikmal 

edilmek üzere buhınmuş olanların ikmal mua

melesine dair olup mumaileyhin "müracaatı 

kanun dairesinde olmadığından talebinin is'afı 

cihetine gidilmiyeceği bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta: mevcut kanunlar 

ahkâmına muvafık olarak yapılan bu muame

lenin tağyirine kanunî t bir sebep görülmedi

ğinden dileğinin yerine getirilmiyeceğinin 

arzuiıal sahihine anlatılmasına karar verildi.

352

K^ tarihi 

e-2-1929
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I  Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

___ ^ _ dukları yer___

«ti

Arzuhal hulasası | Encümen kararı vo ne sebeplen verildiği

Hınıs*Şeyh Sait oğlu' Ailesinin Hınısa ia- 

Ali Rıza Ef. I  desi hakkında

236 Mut, Belediye reisi 

Ali Ef. ve arkadaşları

I

Zürra borçlarinın se-; 

nei atiyeye tecili i 

hakkında '

Şeyh Sait oğlu Ali Rıza imsasıla Hıınıs 

liTerkezinden Yüksek reislik makamına çekilen 

telgrafname encümenimize gönderilmiştir.

Dileği : Eğerdir Kazasında ikamet ettirilen 

ailesinin iadesidir .

Da. V. ine yazılan teskereye gelen cevapta 

Müstedinin ailesinin iade edildiği ve kendisine 

Erzurum vilayeti vesatatıla tebligat yapıldığı 

bildirilmiştir .

Bu suretle dileği yerine getirilen telgraf 

sahibine keyfiyetin anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

353 6-2-1929

Belediye reisi ve arkadaşları imzasila Mut 

merkezinden Yüksek reislik makamına çekilen 

Telgraf encümenimize gönderilmiştir .

Dilekleri :

Bu seneki kuraklık dolayisila muhtaç olan 

zürra borçlarınım tecil olunmasını istemekten 

ibarettir . ‘

İk. V. ine yazılan teskereye gelen cevapta: 

Borçlarını ödemekten aciz bulunan Mut 

zürraının borçlarının tecili hususunun mahallî 

Ziraat Bankasına tebliğ edildiği bildirilmiş ve 

bu suretle :

Telgraf sahiplerinin dilekleri yerine ge ti

rilmiş olmağla kendilerine anlatılmasına karar 

verildi .

K. .V' K. tarihi 

354 6/2/1929
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- ^ 1  S ay ı: 14 it*

ns
O  ;

41;
153 '

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

duksan yer

Aksaray vilayeti ' Bir memuriyete ta- 

tütün inhisarı mu- yini 

hakemat memuru '

Masan Hulusi l:f.

Arzuhal hulasası Knc*üın<‘iı kararı vo no K(‘l)oı»t«3iı v<jril(lii>i

Aksaray vilayeti nıüstantiki esbakı Masan 

Hulusi imzasiyle Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir. 

Dilegıi:

(0) sene evel istifa eylemiş isede müktesep 

hakki dolayisiyle tekrar ya ayni veya diğer 

bir memuriyete tayini ve hizmeti itibarile 

tekaüde hak kesbedenıemi.^se malülen tekaü

dünün icrasını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan teskereye gelen cevapta:

[ — Mumaileyhin müstantiklikten maada 

hakim sıınhna nakline hakimler kanununun 

35 inci maddesi mani olduğu;

II Elde mektepli müstantiklcr varken 

mektebsizlerin tayini mümkün olmadığı

]|| — Bu jîün müstafi bulunması dolayi- 

sile tekaüt olabilmek için otuz seneyi ikmal 

eylemesi icap edüp halbuki mumaileyhin 

hizmeti 29 sene 8 ay ve 24 günden ibaret 

bulunduğu:

W  — Maluliyet raporunun M. Br. M. 

lüğüne S. H. ince tetkikinde ise malulen 

tekaüdünün icrasını muktazi bir hal görüleme

diği:
\ — Ve sicillerinin tetkiki neticesinde 

ahiren memurin kanununun muvakkat ( 1 ) 

inci maddesi mucibince tasfiye edildiği 

bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta:

Arzuhal sahibinin siciline göre hakkında 

tatbik olunan muamele kanunen muvafık 

görülmüş ve tasfiyenin icap ettireceği muame

leye tabi tutulacağı tabii bulunmuş olmağla 

keyfiyetin kendisine anlatılmasına karar verildi.

K. .V'. K. tarihi 

355 10-2-lQ29
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170

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otııı- 

duklan yer 

Balyanın Enver paşa 

ınalıallesinde nuıki- 

nı muhacir Memet 

Ah‘ oğhı Mustafa.

Arzulıal hulasası J']ıi('ümon kararı ve ne sohepleıı vorih lig i

İskanı hakkında. Rumeli muhacirlerinden Memet Âli oğlu 

Mustafa imzasile Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

İskân edilmesi için yaptığı müracaata 

ret cevabı verildiğinden iskân edilmesine 

yardım istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan teskereye gelen cevapta:

Mumaileyhin kanunla belli olan müddet 

içinde müracaat etmediği cihetle iskân edilme

diği bildirilmiştir.

Kanunun bu baptaki hükmü pek açık 

olmağla dileği yerine getirilmiyeceğinin arzu

hal sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. .V' K. taaihi

35() 12-2-929

319 Maiiisanın Akhisar 

Kazası müftüsü Be

kir Sıtki I:f.

Maliye ile kendisi 

arasında mütekevvin 

davaya dair.

Akhisar kazası müftüsü imzasila Yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal encümeni-♦
mize gönderilmiştir.

Dileği :

Müteğayyip Dimitriye ait borcundan dolayı 

hazine ile aralarında geçen dava neticesinde 

mahkum olmuş isede temyiz eylediğinden ken

disine bildirilmeyen temyiz hükmünün bildiril

mesini istemekten ibarettir.

Maliye V. ine yazılan teskereye gelen cevapta

Mumaileyhin Yunan işgali zamanında 

kâtibiadil senedile firarı Dimitriye bağını 

satmış, fakat satış muamelesi yapılmamış 
olması doiayısile mumaileyh aleyhine da\M 

açılmış ve mahkemece satılan bağın bedeli 

olan 80 altın lira ile başkaca senetsiz 70 

nııı masrafüa beraber tahsiline karar verilerek 

temyizce de tasdik edilmiş ve sulh temyiz 

ilamı karar tashihine tabi olmadığından mu

maileyhe tebliğe lüzum görülmiyerek ilamın 

icraya konulduğu bildirilmiştir .

Yukarıdaki cevap temyiz neticesini açıkça 

bildirilmiş olmağla arzuhal sahibine anlatılma

sına karar verildi.
K. .V' K. tarihi

357 12-2-1929
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682

C91

760

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duldan >;̂ er 

Bihisni, belviran 

karyesinden çiğit 

oğullarından Yusuf 

oğlu Ahmet validesi 

Fatma ve dursun 

zevcesi münire H.

Arzuhal hulasası l^nciimon kararı v(‘ no sehopion v(‘pil(liği

Cezalı askerlerin affi

Vezir köprünün taba- oğlunun mektepten 

khaııe mahallesinde tardından şikayet 

mukim bakkal Ünyeli 

Memct

Bihisnili cezah askerler valideleri namına 

Fatma ve arkadaşları imzalar ile Yüksek reislik 

makamına sunulan ve Bihisni merkezinden 

çekilen arzuhal ve telgraf encümenimize gön

derilmiştir.

Dilekleri:

Asker bakayası ve yoklama kaçağı olarak 

mahkûm bulunan oğullarının 1230 sayılı 

kanundan istifade ettirilmesini istemekten iba

rettir.

M. M. V. ine yazılan teskereye »elen 

cevapta:

1239 sayılı kanunun guncu ve bu kanunun 

2inci maddesine müzeyyel ı 316 sayılı kanu

nun 2inci maddelerindeki kanun hükmünün 

icrasına Ad. ve Da. V^ekilleri memur olup bu 

kanunların meslelcî bir suç olan asker ve 

yoklama kaçagila bakayalara şümulü olamı- 

yacaffi bildirilmiştir.

Bildirilen kanunlar tetkik olunarak işbu 

kanunlardan arzuhal sahiplerinin oğullarının 

istifade edenıiyecekleri anlaşılmış olmağla 

dilekleri yerine ğetirilmiyeceğinin kendilerine 

bildirilmesine karar verildi.

K. .V K. tarihi 

358 12-2-1929

Vezir köprüde bakkal Ünyeli Memct imza- 

sile Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

encümenimize Gönderilmiştir.

Dileği :

1 — İlk erkek mektebinden tart olunan 

20 talebenin tekrar mektebe alınmasını

IJ — Nurettin atli muaHimin yolsuz işine 

meydan veren baş muallim Apturrahman 

efendinin de suçlu olmasına ve ĝ erek iktidar

sızlığından ve gerek bu halinden dolayı başka 

bir mahalle naklini istemekten ibarettir .

, I — Vezir köprü mektebinden tardedilen 

; talebenin tekrar mektebe ahndıklari, 

i II — Muallim Nurettin B.in mıntakasının 

! değiştirildiği.

||[ — Baş muallim Apdurrahim B. in 

; arzusu' üzerin halen muallimlikte istihdam 

i edildiği bildirilmiştir.
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J  ; Arzuhal verenlerin

3 ®  ̂ adı, sanı ve otıır- 

^  I dukları yer

Arzuhal iuılasnsı l'inciinıon kn rnn  v<< no s(‘ln ‘|)i('iı vorildijî:!

Yukaridaki cevaba göre arzuhal sahibinin 

dileği yerine getirilmiş olmağla keyfiyetin 

kendisine bildirilıne.sine karar verildi.

K. .V' K. tarihi

12-2- 192Q

695 Bafranın riza maha

llesinde mukim tel

graf muhabere me

muru çamur Ali 

zade Hüsamettin ef.

arazi verilmesi tale

bine dair

7'S7 İslahiye: Rüsumat 

muhasebe katibi 

Sait Fi.

İstiklal

taltifi.

madalyasile

Telgraf muhabere memuru Hüsamettin imza- 

sile yüksek reislik makannna sunulan arzuhal 

encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Rıımlardan kalan arazinin borçlanma kanunu 

mucibince memurlarada kafi mikdar arazi 

verilmesini istemekteten ibarettir.

Icabi müzakere olundukta :

I — Memurin kanununun 8 inci madde.si 

ancak aslan arazi sahibi olan jnemurların zira

atla iştigal edebileceklerini amir olup memuri

ne alelitlak arazi tevzii kanunun maksadına 

müvafikdir .

II — Gerçi metrük mallerın tahsis oluna

cağı eşhas ve gerek borçlanma kanunundan 

istifade edecek olanların kimlerden ibaret 

olacağı pek açık bir surette gösterilmektedir. 

Bu sebeplere binaen arzuhal sahibinin dileği

ni yerine getirmek mümkün olmiyacağinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V Karar tarihi

360 12-2-1929

İslahiyede Rüsumat muhasebe katibi Sait 

imzasila Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Millî savaştaki gayret ve hizmetlerine 

mukabil istiklal madalyasile taltifini istemek

ten ibarettir.

İcabı müzakere olundukta:

977 sayılı kanunun ( 1 ) inci maddesi 

son müracaat müddetini 2/\|/926 olarak 

kat’i surette tesbit etmesine binaen işbu 

tarihten mukaddem müracaat yapıldığı tesbit 

olunmadıkça dileğinin yerine getirilmesi kabil 

olmiyacağinin arzuhal sahibine anlatılmasına 
karar verildi.

K. .V. K. tarihi 

361 12-2-1929
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773

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

Cudi Tahsin Kf. 

liman inhisarı ıııü- 

fettişi İstanbul

Arzuhal hulasası l’]nciinıon kararı v(‘ no s(>l)(‘p lon vt*rii(liği

İkramiye

dair

talebine Cudi Tahsin imzasila Yüksek reislik maka

mına sunulan arzuhal encümenimize gönderil

miştir .

Dileği :

Son gönlerde evlenmek yüzünden borçlan

dığından büyük erkânı harbiye şifreciliğinde 

ve Millî savaşta g:eçen hizmetlerine mükâfat 

olarak mükâfat ve ikramiye verilmesini 

istemekten ibarettir . •

İcabı müzakere olundukta :

Gerek askerlik ve gerek millî savaşta 

yararhk ve fedakârlıkları görünenlerin nasıl 

mükâfatlandırılacaklar! çıkarılan kanunlarla 

tayin edilmiş ve arzuhal sahibinin bu kanun

lara göre mükâfatlandırılmasını icap eder bir 

sebep görülememiş olınağla dileğinin yerine 

getiri lemiyeceğinin kendisine anlatılmasına 

karar verildi .

K. .V' K. tarihi

362 12-2-1929

772 Tokat belediye reisi z. Bankası muhase- ' Tokat belediye reisi hacı Ali imzasile To- 

hacı Ali hf. becisi Aziz Beyin me- kat merkezinden yüksek reislik makamına

I muriyetinde ipkası sunulan telgraf encümenimize gönderilmiştir.

’ Dileği:

I Başka bir yere kaldırılan Ziraat Bankası 

i muhasebecisi Aziz B. in Tokatta kalmasını 

istemekten ibarettir, 

i İcabı müzakere olundukta :

I Bütün idareler, B. M. M. inin çıkardığı

, kanunlara göre memurlarını tayin, terfi, tahvil

selahiyetini haiz olduklarından bu bapta bir 

muamele ifasi kabil olamiyacağının telgranı 

I sahibine anlatılmasına karar verildi.

: ; K- .V K. tarihi

363 12-2-1929

717 ' Menemen: mübadil j Temlik muamelatın- Menemen kazasındaki mübadiller namına 

Rasim ve arkadaşları' da kolaylı kgösteril- Recep ve arkadaşları imzasile yüksek reislik 

mesi makamına sunulan arzuhal encümenimize

, gönderilmiştir,

Dilekleri :

Kendilerine verilen mülklerle tarlaların 

teffiz ve temlik muamelelerinde kolaylık göste

rilmesini istemekten ibarttir.

İcabı müzakere olundukta ;
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası l'infiırnon karon vo no yorildiî^-i

Şimdiye kadar bu dilekte bulunan arzuhal 

sahiplerine bildirildiği üzere :

Da. V. i eski tarz kefalet işinin zorluğunu 

göz önüne alarak alelitlak gösterilecek ( 4 ) 

mübadilin kefaleti kabul olunmak suretik* 

bu zorluğu giderdikleri ve temlik kanunundaki 

müddetin uzadılması ise şimdilik kabil olama

yacağı cihetle keyfiyetin kendilerine anlatılma

sına karar verildi,

K. .V K. tarihi

760 Ankara: Hacı doğan 

mahallesinde Sefa 

Kıraethanesi vasıta- 

sile romanya muha

cirlerinden İsmail 

oğlu halli

364 12-2-1Q29

bir memuriyete ta

yini hakkında

Romanya muhacirlerinden İsmail oğlu 

Halil imzasile yüksek reislik makamına sunu

lan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği: Haline münasip bir memuriyele 

tayinini istemekten ibarettir:

İcabi müzakere olundukta: Arzuhal sahibinin 

hanki memuriyeti yapmaya gücü yeliyorsa ait 

olduğu daireye müracaatla dileğini yerine 

getirmeğe çalışması lazımgekliğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

K..V K. tarihi

3Ö5 12-2-1929

708 I  Kırşehir hapishanesi 

; mahkûmları namına 

I Cuma

774 İstanbul aksaray : 

sufular mahallesinin 

imam baylıdı soka

ğında mukim Hacı 

Haşan.

tecili takibat kanu

nundan istifade et 

tirilmeleri istirhamı

na dair

Kırşehri hapishanesi mahkûmları namına 

Cuma imzasile Yüksek reislik makamına 

sunulan, arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Şarktaki mahkûmlar gibi kendilerinin de 

tecili takibat kanunundan istifade eylemelerini 

istemekten ibarettir.

İcabı müzakere olundukta:

Tecili takibat kanunundaki maksat umum 

mahkûmlar için değil yalnız Şark isyanile 

alakaları olan mahkûmlara ait bulunduğu 

cihetle dileklerinin yerine getirilemiyeceğinin 

kendilerine anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

3Ö6 12-2-1929

Fatih hakiminden Sağır ve malul makaracı hacı Haşan imza- 

Şikâyet sıla yüksek reislik makamına sunulan arzuhal

emcümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

A . İzmir telgrafhanesinde Huz memuru Ab-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası | l]ıu;i'mıeıı kaj’an  ve ne sebeplen verildiği

150 Koca eli hapisha

nesinde sabık havza ' 

rnuhasebei hususiye , 

nıenıurlarından Ömer 

cavit Ef.

056 Aksaray salnıaıılı Ka-i 

ryesinden Nabı oğlu 

Hacı İbrahim oğlu 

Memet Ef.

Mükâfatlandın İması 
ricasina dair

i dullalı Refet ve İstanbul Fatih 3 üncü iıukuk 

hakimi ile muhakemesinin icrasını istemekten 

! ibarettir.

i İcabı müzakere olundukta:

Şahsî davasının mahakim derecelerinden 

I geçtikten sonra, son karar hakkında kanunî 

' bir iddia serdederse o vakit muamelenin

I tayini kabil olabileceğinin arzuhal sahibine 

' anlatılmasına karar verildi.

K. .V' K. tarihi

367 12-2-1929

Cezasının Kalebent

liğe tahvili hakkında

Koca eli hapishanesinde mahkûm Havzah 

Ömer Cavit ımzasila yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Mahkûm olduğu ( 15 ) sene ceza müddeti 

mütebakisinin kala bendliğe değiştirilmesini 

istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan teskereye gelen cevapta:

Mumaileyh, katil maddesinden dolayı Ada- 

pazar mahkemesince (15) sene hapse mahkûm 

edildiğine göre mahkûmiyetinin sürgüne tahvi

line kanunî imkân görülmedigi bildirilmiş ve 

keyfiyetin mumaileyhe anlatılmasına karar 

verilmiştir.

K. .V K. tarihi

368 13-2-1929

Hacı İbrahim oğlu Memet imzasile Yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal encümenimi

ze gönderilmiştir .

Dileği :

Millî savaşta ve cephede malul olduğundan 

malul askerler gibi mükâfatlandınimasmı iste

mekten ibarettir .

M.M.V. ine yazılan teskereye gelen cevapta:

I - Mumaileyh Bilemedik sevkiyatından ka

çak olduğu Konya hastahanesinin Protokol 

defterinin ( 2456 ) sayısında kayitli olup işbu 

hastahaneden usulen eline verilen Raporda 

muharrer ( Firarî ) kelimesini kısmen silerek 

maluliyet iddiasında bulunduğu

n  - Mumaileyhin maluliyeti vazife ile ala

kadar görülmediğinden tekaüt maaşı verilme

yeceğinin künyesine işaret edildiği bildirilmiş

tir .
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası ' l^ncümen k a ra n  ve ne soheploıı verild iğ i

__ _ _ _ _  , _____ . ...
İcabı müzakere olundukta:

Askerî tekaüt ve istifa kanununun (27 ) vc 

( 28 ) inci maddeleri mucibince efrattan 

malul olanların tekaüt maaşına müstahak 

olmaları; maluliyetin vazife esnasında vukuu ile 

meşrut bulunduğundan arzuhal sahibi dile

ğinin yerine getirilemiycceğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V- K. tarihi 

309 13-2-1929

140 ! Adana:lıalhal mahal-'

I leşinde ^  ,V hı ha- ■ 

nede Kars mültecilc-' 

rinden Ahmet oğlu  ̂

Muhittin Ef. V. R. I

Arazi verilmesi tale

bine dair

564 i Ayvacıkta mukim 

;*Bozca ada mülteci- 

lerinden M. Tevfik

I Ef.

Arazi ve zeytinlik 

verilmesi hakkında

Adana da Kars mültecilerinden Memet 

oğlu iMuhittin ve arkadaşları imzasile Yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal encümenimi

ze gönderilmiştir .

Dilekleri:

Kendilerine tarla verilerek sefaletten kurta

rılmalarını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan teskereye itelen cevapla: 

Arzuhal sahiplerinin kanunun tayin ettiği 

müddet zarfında müracaat etmedikleri i(,in 

kendilerine arazi tahsis edilmediği bildirilmiştir 

İcabı müzakere olundukta:

İskân kanununun muvakkat maddesinin 

tayin eylediği müddetler zarfında müracaat 

etmeyenlerin kanunun bağışladığı haklardan 

istifade edemiyecekleri açikça yazılı olduğun

dan dilekleri yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 

sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

370 13-2-1929

Bozca ada mülrecilerinden M. Tevfik imza

sile Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

encümenimize gönderilmiştir.

Dileği;

Çanak kaledeki 100,000 İcrce dönüm met

ruk araziden ve küçük su nahiyesinde tımar 

görmemiş, haraba yüz tutmuş zeytinliklerden 

borçlanma kanunu mucibince kendisine veril

mesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan teskereye gelen cevapta:

Çanak kale vilâyeti dahilinde Ermenilerin 

bıraktıkları mallardan bulunmadığı gibi muat

tal ve tımar görmemiş olduğu iddia edilen 

zeytinliklerin hepsi mübadillere verilmiş ve
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve olur- 

dııklan ver

857 Burdur: Bucak kay

makamı Ragıp B.

Harikzedelere veri

lecek tazminat lıak- 

kmda

849 Adana sabık Posta 

memurlarından Sala- 

hetlin Yusuf Şadi 
Ef.

Arzuhal hulasası I juMİnıcıı kiU';ıı*ı v<- uc scl)(‘|tlfiı V(.>ril'liği

bulunan tarlalar ise Rumların bnaklıklan 

tarlalardan olduğu bildirilmiştir.

İcabı miızakere olımdukta:

Aliılteci \'c harikzedelere verilmesi kanunen 

caiz olan tarla ve zeytinliklerin bulunmaması 

arzuhal sahibinin dileğini yerine .ı^etirmeğe 

mani bulunduğunun kendisine anlatilmasına 

karar verildi

K. ,V' K. tarihi 

371 13-2-1029

Bucak kaymakamı Ragıp imzası la Yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal encümeni

mize gönderilmiştir.

Dileği:

Harikzedelere Ermeni malları satış bedel*- 

lerinden yapılacak tevziatın talimatnamesi 

yapılmadığından dolayı hala yapılmadığı 

cihetle Rumlardan kalma mahallerden verile

rek mağduriyetten kurtarılmalarını istemekten 

ibarettir.

İcabı müzakere olundukta:

[ — Ermenilerden kalan mallardan san

lı pla ziraat bankasına yatırılan paraların 

tevzii hakkında talimat yapılabilmesi bu satı- 

şin arkası alınmasına ve işgal ve harı:>Ier 

dolayısıla vukubulan zarar ve hasar miktarı

nın bilinmesine mütevakkıf olub bu iki netice 

elde edilmedikçe taliniatname yapılamayacağı;

II — -î’̂ umlann bıraktıkları mahallerin 

ne gibi şartlar dahilinde kimlere verileceği 

kanunlarla bildirildiğinden bu malların de 

başka taraflara verilemiyeceği cihetle Ma . V. 

ince yapılacak talimatnameyi beklemek zaruri 

bulunduğunun arzuhal sahibine anlatınıasına 

karar verildi.

K . . V '  K .  ta r ih i  

372 13/^/1929
i

Sabık Posta memurlarından Salahettin Yusuf 

' Şadi imzasile Yüksek reislik makamına sunulan 

t  arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :
Hakkında verilen tasfiye kararının tasvibine 

1 dair encümenim izce ittikaz ohınan 20-11-928 

tarik ve 52 sayılı karara kanı olmadığından 

i yeniden tetkikat yapılmasını istemekten ibarettir

encümen
itiraz

kararına
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Ai'zııhal vereni erin
A rzu h a l hulasası r i ı ı c ü n u ' i ı  İ v i i r u r ı  ve m* s t ‘I)(‘|>li‘i ı  v t* ı- ıM i£ i’i

İcabi ıııü/akere olııııdııkla : Dahili nizam - 

! naınemi/in ( 'u  ) inci maddesi mucibince 

kaii\ct kesp eden vukarıda iarih \e sayısı 

bildiri kil karanmı/ın (a.uyirini icap edecek 

^  kamını bir sebep .uc'jrüimedi.i^inin mi'ıstediyc

anlatı İması na karar verildi .

K. .V K .  tarihi

7 8 Saıns( >n; 
X a l i i v r s i  

re is i  ve 
m u h la r la ı 1

Ka\ ak 

I5eledi\c' 
Kar\ e

Nahi\ r lc ı  İD İI I  Ka/ay.j 

ka l in .

tS-I Ma. \'. K a p ı ıc ı ı s ı ı  . .N\c r ’alarına nı iida- 

\’<‘l i  ' e arkatl. 'îs ları hale ( d i ld i f ’ inc da ir

M.] l:^2-]Q20

Iv.;\ak belediye re is i  N’usni' \’e arkadaşlar ı 
im /a w  m ı ih i i i ' k ' r i le  Vü kst 'k  r e i s l i k  makamına 
Minulan a ı/u h a l enc iım en iın i/e  !M > i 'd ı. r ihn iş t i r .

Dilc.'ıi;

Xahi\e merke/i olan Ka\aı. ;ın iç ı im a i ve 

ik i i sa d )  i ı ı k i ş a i ı  d i) la \ ıs i la  Ka/a\a ıa h \ i l in i  

i s le ı iR ' İ J ' . i i  ib a re tt i r .
|)a. \'. i ı u ‘ ya/ilan teskereye .ueleıı cevapla;

I)U s t i le  T). A \ .  A\. ince ka.bul olunan 

kanunla ( l o  ) Ka/a u ş k i l  e d i lm iş  (,)lııp 

h a k i i  \ L i i i ı l ( i i  Ka/a le şk i l in c  im kân o lm a d ık ı  
ve j'eiecckıc yapılacak le şk ik u ta  .^u/ »Muinde 

bulundurulaca'Tn b i ld i r i lm i ş .
\’e ke\ l ' i ' . i i i n  aı /uhal sa h ip le r ine  an la l ı lmasına 
kar.n- \-ı i-ihnişti)- .

K. ..V. K .  ta r ih i

7 1 I S - J - l  ‘)L>0

I). W. A\. i ( .ckıcılanndan K â m i l  \e arl-a- 
dLis la r' im/ası!e Vi' ıksek r ı . i s l i l '  makamına 
sunu lan a ı/uha i e ıu i ' ıu K i i im i/ e  ^ ı ' ın d c r i lm iş i ı i ' .

1 >ik l>k i i :
K n y j r r i  l ıa lk i iH İa u  d r l i  l i a l i l  <>; l̂ıı Abdu l lah 

Sait Ve o ı la k la i im n  k<")\- u i ' i ’asıua \e u m u m i 

vola tc('a\ u/ \ e ım r 'a y ı  bul ün b ı i tü n  kem li 

a ı .1 / i le r ın i '  k .u ı ş d ı rd ık la n n d a n  vaki tc c . iv ü / l ' -  

r i n in  nu m 'in i  i s te m c k tü i  i b a n i l i r .

I'>a. \’. İle va/ilan teskereye ^elen cevar>la; 

Tecavüz edüdİK'i  iddin o lnnnn nra/iye A b d u l
lah \-e S a id in  - [O se ıuu lenberi in t ik a l  

su i 'e t i le  îapu i le  m u ıa sa r r i t  o ld u k la r ı  ve knyde 
kn\den ç a vn i ık  \e n ie i ’a bu lunaınad!:' i i  ve 
halen b i r  lm'u ,;] teca\ii/ ;|örühııedi,Lİ i b i l d i r i l 
m iş i  i r .

İcabı ı ı ıü/akere o lundukta;

Da. \’. indcii  ve r i len  malumat bu baptaki 

m ı ıd d e iv a ı ın  as ı l w  esastan ari oiduî>'umı



=: O
Arzuhni verenlerin 

ndı, sam ve otur

dukları ver

Arzuhal  hulasası I j i c i İ i ihmi  k a r u r ı  ve ne S(‘ l)<>plcıı V(‘r i M iy ' i

I bildiruıckie herabeı- yalnız köy hudutları  hak- 

i ıkııdaki ihıilafaliaıı maada tarla \'c sıiîii’ müna- 

i za;;lannıu kaınik-ıı mahkemelcıce hal ve faslı 

j kamilli icaplartlan bııluııdu,L’'uııa hirıacıı ar/u- 

; hal sahipk-riııiıı mahkeıııi'\\‘ müracaatla 

da\’a lanmıı  hallint' çalışmaları ikti/a fdeeei^im'ıı 

kcntühMİiii- aıılalıİmasına karar \'t*rildi.

K. .V K .  ta r ih i

~  11 -

■I / '» I :m >-] 0 2<)

1-172 İ s ia n b u l .ı;alaia ; 
'571 I h ( i r r i\ c i  ham ,\"

I d;ı l.coıı Sönman l ' f .

ic rayı \'c'kalcie m ü
saade- c d i l ı i K s i

Ilukuk w  mülkiye mcku i'lerindciı mc/un 

(1a\a vekili 1 t-oıı Sönıraıı imzasilc Vı'ıksck 

reislik makamına sııımlan (2) aı/ulıal ıiK'ümc- 

ıtimi/e .u<>nd(‘riimişıir.

r)ik'.ui ;

A\ül‘_;a U ' f r ik  meclis ince hakk ı nd'i i l i  İha/ 

\'e \'. (,-e tasdik edilen ka\-dınm te rk in i  k a ra r ı 

nın r t ı ' i  i l i ' T ü r k  cv.a k a m ır iu ın ın  ( I I 2 )  inci 
m a d t k s i ı ı in  ( ) inci f ık ra s ı  \’e . -u ı ı i  kanunun 

(2')) i ı i ' -' i  maddelerin i- i r v l i k a i ı  vekâlei icrasına 

müsaade o in n m . ıs ım  istemt-kte iı  ib a re tt i r .

i ). Ş. !'S. ne yax'ikın teskerede evelce 

.U('>ıuieril( n A.l. \'. i leşken si ve müsledinin 

ar/ııhaii ii/rrine iniha/ olunan kararın bildiril 

inesi isleııım-kie .lifnıd: rik n D. .S. F'ea. rX‘iire- 

sinin 2()-'’- 928* tarih \i‘ savıh kararı 

'-'un-ıi îM iiıdiTİlmi nir.

İvarar mündereeaİ! :

1 lirk ce/a kannmımm ( 1 12) inci nıadıicsi- 

ııin (')) inci liİJ'ası ;

« Ka.bahaılara ait \'e maznıma hükrım 

olunması icap eden ce/a bir aydan /i\aık* 

haıif hapis V(.' ya bir meslek ve ya sanatın 

taıili icrası, yahu! :)() liradan /ivade hafif ce/a- 

yi nakdi hükümleri 4 seııı- .liecmesile »sıladan 

kalkar -

Surelinde y;;/ılı olmasına .uöt'e kabahat 

asli ce/alarına mun/am bir fer’i ceza olan 

meslek \eya sanat tatilinin 4 sene .qeçıu(sile 

uri;ıdan kalk-masımn /amanı kamun altında 

bulıındurulınasmı müennıu.-n bulunmuş olma

sına \e avukatlık kanununun mu\akkat mad

desi hükmüne , le\’fikan tefrik meclisinc-e kay

dının terkinine karar \erilip Ad. V. ince 

tasdik edilmiş olan hadiseye şümul ve tesiri 

buhınmanıasıua binaen »̂ avri kanuni olan uüi-



75 Arzuhal verenlerin 
3 y  adı, sanı ve otıır- 

<  duklan yer
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Arzuhal nulasası , Kncüıııo]i kn ran  v(‘ no scîhoploıı v i'rild ig i

4Q1 Yozgat: dava vekili 

Mustafa Fev'/i B.
Baronun lağ\’i rica
sına dair

stedi ınatalibiın'n reddine karar \er 
yolundadir.

İcabı niüzakere olundukta :
D. Ş. si Dea. Dai. sinin hu bahlaki karan 

kanuna muvafık t^örulnıcklc' beraber bir nevi 
tasliyedcn ibaret olan \e esbabı nuıcil)esine 
nazaran pek ıv.ulıik «'örülen vaki nıuanıelenin 
tâ »’yiri yoluna gidilcmiyeceğinin arzuhal 
sahibine anlatılmasına karar \eiildi.

K. .V K .  tarihi

ö

Dava vekili Mustafa Fevzi inızasile Yüksek 
reislik makamına sunulan arzuhal encümeni
mize .gönderilmiştir .

F'>ile. î :
Yozi^at vilayeti barosu kanunun tarifine 

mugayir olarak teşekkül ettiğinden mezkûr 
baronun lağvile vekâlet icrasında serbest 
bırakılmasını istemekten ibarettii' .

Ad. V. ine yazılan teskereye gelen cevapta:
Yozgat barosunda mukayet ( 7 ) avukattan 

( f) ) Sililn b ilf i i l  vekâlet icra etmekte ve 
birin in  de hastalığı sebebüe ( I  ) aydanberi 
dava deruhde etmemekte olduğu, ve avukatlık 
kanunu mucibince ( 7 ) a\ ukatla teşekkül etmiş 
olan baronun mevcudiyetinin devamına 
y\zasındaıi l)ir in in hastalığı mani olmayacağı 

«•cihetle ancak baro olmıyan mahaller mahakimi 
nezdinde vekâlet icrasında serbest olabileceği 
b ild ir i lm iş t i r  .

İcabı müzakere ohmdukîa; Pek kanunî olan 
yukardaki cevabın arzulıal sahibine anlatılma
sına karar verildi .

K . .V' K .  tarihi

377 1 3-2 -1 920

1410 İstanbul şişlihasaso- 
kağinda Ol.V' hane- 
da merhum yüzbaşi 
bahri b . refikası 
ı\\ari aııtuanet H.

matlubatmın itası Merluım yüzbaşı Fahri B. refikası Mari 
hakkında Antuvanet imzasile yüksek reislik makamına

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

j İstanbul barut fabrikasının bulunduğu 
yerde mutasarrıf olduğu babasından müntekil 

! araziye kıymet takdir edilerek bedelinin kendi- 
j sine verilmesi hakkmdaki müracaatlerine cevap 
I verilmediğinden muamelenin tasriile mağdu-
I riyetten kurtarılmasının istemekten ibarettir.
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; Arzuhal verenlerin 

= ^  i adı, sanı ve otur- 

<  ( dukları yer

Arzuhal luılfısası , l'^ncüıııon kararı v (î no S(*i)opien vorild iğ i

826 'Ankara, hacı bayram İstanbulda bir vazi- 
çıkınaz soka.«,nnda feyc tayini 
,V 36 hanede Me - , 
met Haşan Ef.

747 Sivr ih isar , eytam 
müdürü sabıkı Ali 
Osman lif.

Açı km aaşının itası.

M. M. V. ine yazılan teskereye tapu ve 
kndastro U .  M. lüğü ifadesile «‘elen cevapta: 

Munınileyl'ıanın id.lia eylediği arazi İstanbul
da fiakir K’öyde ■malaıilıarbiye barut fabrikaları
nın bului’diiLiU yerde olmayıp Re^ îdiye namile 
anılan \e bu gün tıınarhanc ittihaz ve hasieha- 
ııeye tefrik olunan .'îrazi arasında bulunduğu 
ve lıastahane olır.ak üzere hazine namına senede 
raptı hakkında yapılan harita ve beyanname 
üzerine hüküm istihsali için mal m üdürlüğün
den defterdarlığa .yöndcrikiiği \e ınüstediyenin 
mezuniyet nhnadrıiı I raijsa tabiiyetine g irm e - 
sinden dolayı işbu arazisinin icara borçlu bu
lunmasına binaen ınahlul olarak Evkafa aidiyeti 
tahakkuk etmi,ş olduğu b i ld ir i lm iş t i r  .

İcabı müzakere olundukta ;
Yokarıda verilen izahata göre arzuhal sahi

bine keyfiyetin anlatılmasından başka yapılacak 
bir şey olmadığına karar verildi .

K. .V' K. tarihi

378 13-2-1929

Yüksek reislik 
encümenimize

Memet Haşan imzasile 
makamına sunulan arzuhal 
gönderili'i iştir.

Dileği :
İstanbul şehremanetinde b ir vazifeye 

tayin ettirilmesini istemekten ibarettir.
İcabi müzakere .olundukta :
H. M. M. inin na-mur tayinlerine tevassut 

edemiyecrğine ve arzuhal sahibinin kanun 
ve U'Uİü dairesinde istediği memuriyete 
tayin ohınabilmek için ait olduğu daireye 
müracaata mecbur bulunLİıığunun kendisine 
anlatılmasına karar verildi.

K. M' K. tarihi

379 13-2-1929

Mülga eytam müdürü Ali Osman imzasile 
Yüksek reislik makamına sıınnian arzuhal 
encümenimize gc'inderi İm iştir .

Dileği:

Tedahülde kalan açık maaşlarının verilmesi
ni istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan teskereye gelen cevapta: 
Muınaileyhin 927  senesi matlubatına ait
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Arazuhl verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları ver
Ai'/ulıal hulfu^ası İJi< iİMi<‘n knran  vr lu' s<‘I)(‘]*l(.*ıı Yrriltlio;i

7-1-()_)() ta r ih  \e ■[”  s a y ı l ı  tediye e m r in in  

l ' s k i i K ' i ı i r  tKflerdarlı<;>ma .n ü ı ıd c r i Id i l ’ i b i l d i ı i l -  
n ı i ş t i r .

Iv i 'V l ' ivet i ı ı  a ı/ u l ıa l  sahib ine b i ld i r ih n e s in e  

k . ı ra r \c!'i!di.
K .  .V' K .  ta r ih i

7 -̂  5 İ / ı n i r  (>>r<ık K ' ip ı ı  

l ’o h s  karakeçin k a r -  
ş ıs ı ı iL İa  berber A\us- 

lal'a 1:1. ı ıe/dinde 

A b d u lk e r in ı  l'.i.

Acık-
i la s ı

ıiı.'iaslai'inin

510  S .  K a y n ıa k a n ı l i ‘>ın- 
4 3 ( )  dan ı ı ıü te k a i ı  f l ı i s c -  

\ in  I lü sn ü  H.

Ttkaiid iin iin  rcf'i

3S0

A\iil,i îa \’a r ida l i  mahsusa m em uru A b d ı ı l -  

ke r im  im / ; ıs ik -  N 'ü ks fk  ı-e is l ik  ı rakam ına su n u 

lan ar/.uhal cncümcnim i/e .u ö n d i 'n lm iş t i r .

Dilc. îi:

(()) a\(.hr alamadı.L'i açık m a; ış ın ın  b i r  an 
e\cl L îfM ideri lm esin i is lemekten ib a re t t i r .

Ma. V .  in e y a / ı la n  teskereye ,L>elen cevapta;

A lu m a i le yh in  ( )2 S  senesi ha/ıran ından ()20  
K fn u m u sa n i sonuna kadar ac;ık maaşlarına ait 

L ! ( ) -\ | | -0 2 8  (arih ve " I ' , ' "  sa y ı l ı  tediye e ı ı n i - 
i l in  l) i ı r sa  v i layeti del'terdarh.uına .gönderildi.*’ i 

b i l d i r i l m i ş t i r .
K e y f iy e t in  a r/u h ; ı l  sahib ine b i l d i r h ı i r s i ı u '  

karar v e r i ld i .

K. M' K tarîhi

•USl 13-2 -M )2<)

Süvari Kaymakamı Ih'iseyİFi ! lüsnü im/asi
le \'üksek reislik makamına sunulan ( 5 ) ar/u- 
hal eiK‘ünn.Miimi/e .i^önderilnıişlir.

I )ile<> i:
'IVkaüth'i.ı>e sc\ki ma.^cluriyctini mneip 

oldıı.Lİnndan Ickı'ar la\vit' i'dilnu'sini istcMiıek- 
ten ibarettir.

\̂̂ S\. V. iıu' yazılan teskereye .^vleu 
cevapla :

I — Mumaileyhin .” erek büyük harpte, 
.<̂ crek daha sonra ifa etlij n̂' vazifelerin şekil ve 
sureti dosyalarda müsbetiir.

II -- \'ehibiıı ( Paşa ) Hüsnü li. leh \e 
aleyhinde \a/ılnnş b ir şey yoktur .

[II — C'afır Tayyar l ’aşamn, hakkındaki 
notu, 1,1’birar eseri olmayup ve/ifesi icabii 
'javri fa'al bulunmasından mütevellil bir haki
ka tt i r .

liy-ı-ti,

a.., '•

M u m a ik y h in ,  i l im  ve bedenî kabi- 

a lm ış  oldn.^u s ic i l  i le taavüTı c v k d i^ in -  

/ 2 - ’34 1 ta r ih l i  encümen i^aıaıı üzer ine



*2 A r z u l ia l  ve re n le r in
"= Ş ,  adı, sam ve o tu r -  A rzu h a l hulâsası İ J i < - i i ı ı ı r ı ı  k ; ı ı * ; ıc ı  \(* ı ıc  s c İM 'p Ic ı ı  N c r i ld i^ ' i

<  d u k la r ı  ye r

tekrar s i ıa ja  .Li'/')lideri İn les i ne lü zu n ı  ,<;örülnıe- 

ın i ş t i ! ’.

\’ - i )os\'aiaı ı n ın i 'd iT İc a l ın a  ,<̂ nre in 

nıutnailc‘\lı hakkn ıdak i kan.'ialı orduda va/ife 

a ln ıa j i ı ıa  ka\i mani te şk i l  elli.^’ i n iv rke/ inde 

lebe llü i '  e tm ek led ir  .

\ l  - I ’. ü î i in  hu sebeplerden saı l 'ma/ar‘ ihti\ at 
m e m m la r ı  kanununun !o  ncı maddesi ve 
nm m ailcN İ ı in  lva\ın;! İ.aın rn ı  b rs in d c k i  s ın ı f  
j ı r ka d a ş la n m n Cı) S(. n r  cvi' l  l ; ıh d id i  s im u '  t r \ i i -  
k . ı i ı  l i ' k . ıü l  e d i lm iş  o lm ala r ı t;ıv/,il ' ine m a n id ir .

\’|| - .\ s k i T i  K 'kaül \'e is t ifa  k;m unn i ia  
l ( ‘\ t i i 'an t a h s i s 'e d i lm i ş  o l; ın  lek; ıü t maa.-anın 

a r i in lm a s ın : !  da kanuni ee\a/ y o la ı ı r ,

I )eni lm eku d i l .
leabı mü/akere oluın.lnk(a ;
A\. A\. V .  n in ancak kanun la r hükm üne 

l(.‘\'i' ikan yapti; : ı  muameleyi dc;4İşt irme;^‘e 

!<;mnni s ıbe ıM cr ; (̂'a n l 'n u  d i ' ‘in in  ar/nhal sa h i

bine anl;î'.;|ına'-'i ıa karar \’r i i l d i .
K .  K .  t a l ih i

i - i ' ) 2<)

7 2 7  Kemali\' '.*nin ta f ıt l ı  K( ' ina li\  e d o l t o r u ı : -  K u n a l iy e l i  ( ) n ı r r  oj^Ju Â ' ln iK  t im /as ı le  
karnesinden (.)mer dan şikâyet \iik>ek r ı - i s l i k  makamına sn n u l 'm  a.r/ııhal c ı i '

o ! İ lu  A\rhmet I:'f. e h ın f i ı im i/ e  .ı îMidvi i lm i  a i ı .

I )ile.Cd:
S i l i  i s i im a ü n d r i ı  \c l ı i r  b i r  iş  ;M')nncdi;;i- 

ndı-n baln. il ı ;  ( j  "ı ) sc ın’dci;b','i 'i K\ nıali\’(‘di' 

bu lunan d oktor Ş< r i l '  l>. in oradan l.avidn ı lm a- 

s i l i !  i - ; lem eklrn  ib a ic i t i r .
S .  \ r  i .  A\. \'. ine ya/ılan |ı.-,kcrı \ r  !,',el<’U 

ei'\ apia:
A\ui!iail<'\h Ş ı i i t  i l .  hakkından -̂oıı smedc 

'-aptiMİan ik i  ta l ık i l .a l l . ı  ()28  ın m ı ın î  t r l ı i ş  ım ı-  

a ı iK ' la i ında inç fn r  noK;.anlık ııu'\ ip
b i la k i s  \ 'a / i i r s i i i i  ( \ i \ apdij^üidan ia la l irnam e 

l i r  1-ali i l i i ie si'bcp o i ( j ı i ! ; ı ı ,
A\aalıa/a l ıaKkında b i r  daha ra l ık ika l ic ıa s ı -  

n m i 7  ' I 1<)2<) tarihinde' Alalatya \-ilav(‘tine 
\a/.ildi.L>ı b i ld i r i l m i ş t i r .

Isbu  ee\ap mündcri ' 'at:na .uı’ıre b i r  daha 
I ' tahkikat ierasn:a te\-essül c d i lm i 'k  s u r r i i l e

i a r/n l al sa h ib in in  d i l ı .^ i  \’crine . ı ; ı - l i r i lm i ş
olmakla k i ' i ıd i s in e  ank ıt ı im as ına  karar \ e r ik l i ,

K .  ,V' K .  tar i l i  i 

‘ : )8 S  1 3 - 2 -  1 0 2 9

____________________________________________-  15 -
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40

A rz u l ı : : !  vereni c r i j ı  

c ' ! L İ ı ,  s r ı ı ı  \  c  o t ı ı r -  
( . iı ık i iU 'i  ye r 

Knı\s o ı ia  ı ı ıe k tc ı ı  
la le İH ' s i i id r i ı  \ c K 'a rs 

n ıü sta i ıkc n ı ı ıu  v k i  

a.^ir i( ) [x : ı ı  ınııan^e- 
lal l i K ü i ı ı r ı ı  Rr.at 
t i ' i î u i  o^ iu  ( ’eii îai

A r / u i ıa l  huh'.sa.sı

Mektepten ta rd ı i id a ı ı  

s ikâvet

f ' i i < - ı ı n i ! ‘ ! i  \ c İİ-* S ' . ' l t e î i r . ' i ı  \ ( ‘ r ildİLİ’i

Ivıfai ( [er ıJ i  o.i>hı ('.'eıııal i ı i i / a s i le  Yüksek' 

r e i s i i l ;  ı i iakaımna s m ı ı ı L iü  a r / ı ı l ı ; î l  t iR 'ü n ıe i i i -  

ı i : i /e  l in l ld c r i İD l i s l İ l  .
I

l î i r  t(;'.-ithıil ır. i s ru '; . i ı ;c le ı ı  d o k iv ı  K a r s  orta 
i ’ ie kk  b i iK İe i i  la i ' iJed i l ı i i i i j seue ayni meseleden 

n ıa i ike i i ie  k:ai'arile beraci (.‘it iğ inden tekrar 
nıeldebe kc iln ı lünü is len ıek ien  ibarett i i ' .

iMl . \". ine y;:/.iian lesktM'eye uelen cevajita: 
j — A\ui’:ai!i \ il i ai's orta rnektebİK İn  ik in c i  

s ın i i i i ıa  ( h e u \  rk.'-n k'C.ciik yaşta bu lunan 

b i r  k ı / i  l ' .avir i ı 'as ından dc>lavı lıa!)!^ ve nıahke- 
t i ' i - re  8 .'-'i neve m a liLnn ı (.d ü n ı i ş  ve b u r .u ı ı  

ü / i r in e  tabiatile r ’i\kr( p l i . ı :  la r d ' ) ln n n u ış ıu r  .
i j  - -  8 ; ıy hapis yatt ıktan sonra çocuk lar ın  

aii( k r i  !!\ nr. 'i rak r iiak;k(meye müracaatla k ı z ın  

v a s ı i i i  b ü \ n ln n ; ' l ;  su re l i le  (.cnıa l eı'endiyi beraet 

e t t i r m i ş le r d i r .
(|{ - M u m a i le y l ı  seki/. a\ m evkuf k . i ld ık tan - 

vS(!iiia iıeı ne kadar l.v.ı sm v t le  iK ra e l  e im i ;

isede l:ı,kd)eli<''e :i.,-nia\ae;ık b i r  lıareketie

buludu.'-tundaiı t<\:ı-ar mekt'/be ahnnuis ına 
imi.ân ^!ÖrülememekUci:r,  den i lm e laed ir .

N'ui-.anda \ ' ı - ı i i : ’ii  i>alıa.l;ı LM'M'e a r/ ı ıha l 

sa.l. ı ibinin îekrcU' mektebe kabulü yo lundak i 

d d ı f i ü i i j ı  yerine ı^.ıi ri lemiycCv.Cn'nijı  kc ü d is i ' .e
anla'di'tacüia i,arar \-erildi .

K .  l^̂  la .r i l ı i

C I

()--yj İs ta n b u l .galata OiiK^r iera\i ’̂ ckalet etme-

A bil İlân •! inci !;at; 
Aibvrt ı- iera l:i.

s ine mir;aade cdün e.'i

y\lbert l : rc ra  im /a s i ie  \'nk;'A.k reu'. l ik  maka- 
ımna s m m k ' i !  a r/u l ıa l  eiıeıunv n im i/e  ;.M''iu,lcri 1- 
m:;;lir. 

r ̂ il; o i;

Ürı iüda ka\di mt-vı.nt olde^^ımdan vekâlet 
i' ia s i  ie in v ( s ik a  v n  iluıe.^iüi i. - le ı ı ıekte i ı  ib.:ı rctt ii '  

Ad. \'. i l i l '  ya/ilan t( -.keic'ye r.elen kai'.^^iliktn: 

A\um ailey l i in  itüal' d e \ le ik r i  i i iehkeme Ve 
k:n akonar; i 'da m asa l i l ı  tak ip  ve i 'K ' l i s  n ıc h a k i- 
m inde T ü r k l e r i  n ıu ta z a m r  e tt iğ i ,  ve nıü\-ek- 
k i İ le r in i  de iğfal ve b i r  a\’n.katin kaçınması 

k ;/ ım  ly j ie ı :  ve la y ık  olmayan ahvale ic i i s a r  e y 

led iğ i e l l ıet le  baruya kaydi kabul ed i lm ed iğ ine  

d a ir  banı m ec l is i  in z ib a t  mutaleananıcsi ve 
r î ium a ileyh  tarafında ve r i len  i t i ra z  a rzu h a l i  

b it tc tk ik  ademi kabul kararı \'ekalctçcdc
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2 1 Arzuhal verenlerin
- --- ■■ ............ . ■

5... i

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası lüıicüıuoH lia ra n  vc no sebepten v

868 Kadastro nıüfettişle- Açık maaşı talebine 

rinden İbrahim Hak- dair, 

kı bey

184 İzmir müstahkem 

mevki inşaatı istih

kâm i ye komisyonu 

âzahğında mütekai- 

den müstahdem bin- 

, başı Behlııl Remzi 
Ef.

İkramivesinin itası

tasdik edilmiş ve avukathk yapamıyacağının i  

kendisine anlatıldığı bildirilmiştir .

İcabı müzakere olundukta :

Arzuhal sahibi hakkında yapılan muamele 

avukatlık kanununun ahkâmma tevfik edildiği 

görülmüş olmağla dileği yerine getirilemiye- 

ceğinin kendisine anlatılmasına karar verildi .

K. .V K. tarihi

385 13-2-1929

Konya nnntakası Tapu ve Kadastro müfet

tişi sabık İbrahim Hakkı imzasile Yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal encümeni

mize gönderilmiştir.

Direği:

6/1/1929 tarih \e 254 sayılı kararname 

ile tasfiye edildiği tarihten tasfiyesinin D. Ş. 

sınca kaldırıldığı tarihe kadar açık maaşı 

verileniiyeceğine dair verilen karara itirazdan 

ibarettir.

İcabı müzakere olundukta:

Dahilî nizamnamemizin uncu maddesi 

mucibince encümenimizce ittihaz olunan 

mukarrerat hakkında itiraz bir ay zarfinda 

ancak vekillerle mebuslar tarafından yapılabile

ceği cihetle arzuhal sahiplerinin itiraz hakkı 

olmadığının müstediye anlatılmasına karar 

verildi.

K. ;V K. tarihi

386 17-2-1929

Mütekait süvari binbaşı Behlul Remzi 

imzasile Yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği: (30) seneyi mütecaviz bir müddetle 

devlet hizmetinde bulunduğundan memurin 

kanununa tevfikan ikramiye istihkakının veril

mesini istemekten ibarettir .

M. M. V. ine yazılan teskereye gelen 

karşılıkta ;

912 sayılı kanunun 12 inci maddesinde 

yazılı ikramiye 927 Senesi müvazene kanunu 

mucibince lA 'l  / 927 tarihinden sonra tekaüt 

edilenlerden bilfiil (30) sene hizmet edenlere 

verildiği ve D. Ş. nin bu yoTda bir kararı 

bulunduğu ve mumaileyhin 28/\V926 tarihinde



Arzuhal verenlerin '

*5 ^ , adı sam ve otur- ı Arzuhal hulâsası l'.ııcümcıı kararı ve ııı; .s(‘l)(-*j>l«Mi vc'rildigi

<  duklan yer

I tekaüt edildiğine .çöre ikramiye almağa kanu-

I nen iıakkı bulunmadığı bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte :

M. A\. V. inin bildirdiği veçhile memu

rin kanununun male ait maddesinin tatbiki 

i 1 \’| 027 tarihinden itibaren tatbik o lunup

i bu maddelerden mütevellit masraf için o sene

den itibaren bütçeye tahsisat konulduğuna ve 

I o tarihten evel yapılan tekaüt muamelesinden

dolayı sarfiyat imkânı bulımannyacğına ^^öre 

ar/uhal sahibinin istediği ikramiyeyi vermek 

kabil olamıyacağiüin 'kendisine anlatılmasına 

' i karar verildi .

K. .V' K. tariki

387 17-2-1920

iiu Ankara, Avukat Ziya Açık maaşlarının ita- Hayrabolu sabık müstantıkı Yusuf Ziya 

I). sı imzasile Yüksek reislik makamına sunulan 2
j arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Açikta kaldığı müddete ait kanunen \ eril- 

mesi lazım j^eleıı maaşlarının verilmesini iste

mekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan teskereye verilen kar
şılıkta:

Mumaileylı l-\’|-]027 senesinden itibaren 

memurin kanununun muvakkat (l) inci m ad 

desi mucibince ve Y. lel inzibat komisyonunca 

laşfiveve labi lutulup v \'-027 tarihinde Hayra- 

bohuAUiLldei umumiliği vesatatile kendisine- 

tebliğ edildiğinden ve Devlet şurasınca da  ̂

keyfiyet tasvip edildi.uinden açık maaşı verilme

sine kanunî ce\a/. bulunmadığı bildirilmiştir.

I - (içtirilen inzibat komisy onunun

1 O'l V'027tarilı ve sayılı örneğinde arzuhal 

sahibine memurin kanununun ( 1 ) inci muvak

kat maddesi mucibince l.\ 1/927 tarihinden 

itibaren tasfiyeye tabi tutulduğu,

II — si kararları örneklerinde de 

tasfiye işi tasvip edilmekle beraber mumaileyh 

hasbetteşkilat açıkta bırakılarak aynı tarihten

' itibaren tasfiyeye tabi tutulduğu cihetle meııut-

rin kanununun 73 inci maddesinden istifade

sine imkân bulunmadığı cihetle istidasının 

^  reddine karar verildiği görülmüştür.

İcabı müzakere olundukta;

I — Munıaileylıin l/V l/1027 tarihinden

-  18 -
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r t
X: . . Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzulıal hulâsası

6S6 İstanbul köprülü han Rusyaya çıkarılacak 

No: 41 de Hacı deriler hakkında 

Emin zade deri i 

fabrikası sahibi 

Mustafa Fîf.

F ııcüıııon kararı V(5 öel>o})l.eJi verild iğ i

itibaren tasfiyeye tabi tutulup 3/V/927 tari

hinde kendisine tebliğ olunmuştur.

II — Ve tasfiyeye tabi tutulanlann memu

riyetle bütün bütün ilişiği kesilerek bir 

memuriyetin lagvile açığa çıkarılmış değil 

aynı zamanda tasfiyeye de tabi tutulmuş 

bulunduğuna binaen memurin kanununun 

85 inci maddesinden istifadesi de mümkünsüz 

olduğuna ^öre açık maaşı istemeğe kanunî 

hakkı bulunmadığının arzuhal sahibine anlatıl

masına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

388 17-2-1 02Q

Hacı Iımin zade Mustafa imzasiyle Yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal encümeni

mize «'öııderilmiştir .

Dileği :

Rusyaya çıkarılan tüccar mallarının tevzia

tında hak ve adle riayet olunmadığından 

vesikalar dağıtılmazdan evel tetkikini istemek

ten ibarettir .

İk. V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkta:

İstanbul odasının işlenmiş deri tevziat 

listesinde Hacı Emin zade Mustafa Ef. ve şirketi 

için ayrı ayrı pay ayırılmış isede idare meclisi 

âzalarının şirket dahilinde ticaret kanunu ve 

şirket dahilî nizamnamesinin ( 19 ) «ncu 

maddesile telif edilemediğinden Hacı Emin 

zadenin payı Müsteşarlar komsiyonunca 

indirildiği; valeks tevziatının tadilen tasdikinde 

ise mumaileyhin müracaatı göz önüne alınarak 

en yüksek nisbet olan 7 ton pay verilmiş ve 

bu itibarla müstedinin umumî ve kapah olan 

şikâyeti varit görülmediği bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte :

Arzuhalda bir iş göstermeden şikâyette 

bulunan müstedinin şikâyeti sebebi anlaşılma

dığı gibi payların dağıtılmasında da kanuna 

göre iş görüldüğü ve hatta mumaileyhin mü

racaatı üzerine valek payının artırıldığı da 

görülmüş olduğundan sızlanmasına sebep 

görülemediğinin kendisine anlatılmasına karar 

verildi .

K. .V K. tarihi

389 17-2*1929



% i Arzuhal verenlerin 

3 ! adı sanı ve otur-N * '
^  i __dukiarı yer

441  i İstanbul arnavut 

köy birinci cadde 45 

i .V" mütekait yüzbaşı

I Tursun Ef.

- 20 -

Arzuhal hulâsası ionriinıeıı karnrı vo lu ( ‘ I I  \ < ‘ i -

1165 .Vlu kanun

dan istifade ettiril

mesi

Mütekait yüzbaşi M. Dursun imzasile 

Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

encümenimize gönderilmiştir.

D ileğ i:

1165 sayılı kanundan istifade ettirilmesini 

istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan teskereye gelen kar

şılıkta ;

f — Mumaileyh Dursun efendinin istiklal 

harbi sirasında Anadolu demir yolları müdür

lüğü emrinde ve Ünye iskele ve liman kunıan- 

danlığınde ve 30-1 1-1339 dan sonra Babaeski 

durağı kumandanlığında kullanıldığı ve

II — 1165 sayılı kanundaki sarahat veçhi

le İstiklal muharebatına bilfiil iştirak etmemiş 

olduğundan 8-2-341 tariiı ve 551 sayılı kanu

nun 1 inci maddesinin son fıkrası hükmünden 

istifadesine imkân görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşi İdikte :

Arzuhal sahibinin de itiraf eylediği veçhile 

muharebe cephelerinde bilfiil harbe iştirak 

etmiyerek durak ve liman işleri gibi geri 

hizmetlerde bulunduğu anlaşıldığından dileği 

yerine getirilemiyeceğinin kendisine bildirilme

sine karar verildi.

K. .V'

390

K. tarihi 

17-2-1929

T. B.M .M .Malhaosı



I 2 -III-1929 I
î  (iuınartesi i T. B. M. M.

AUzcıı.vL ı:N(:r.Mi:Ni

AA.A.AAAAWWWŵ ŴW
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Arzuiıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Kay ser ide 194 o .V 

iu telgraf sahibi 

Hüseyin paşa nıah- 

duiTuı Abdullah Ef.

Arzuhal hulasası ‘ l'nciııiMMi kararı iu* s(*l)(‘|)|(‘iı v(‘ril(li<;-i

Meınk'ketine iadesi Kayseride ikamete ıneıııur olup afi'i uımııııî 

kaiıuııuııdaiı istifade ettirilmediğinden madelet 

talebini havi Hüseyin paşa mahdumu Abdullah 

im/asiyla Yüksek reislik makamına Kayseri 

merkezinden çekilen tel.iirafname encümenimize 

havrıle buyurulmağla keyfiyet Da. V. ne 

yazılmıştı.

Oelen cevapla: merkum Abdııllahın Kayse- 

riden kaçan kör Hüseyin paşanın oğlu olup 

memleketine iadesinde şimdilik mahzur bulun

duğu bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta :

Arzuhal rahibi dileğinin şimdilik yerine 

«getirilmişi encümcnimizce de muvafık s^örüle- 

memiş olmağla kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

K. .V K. tarihi 

;5Q1 • V I 2-1020

748 Adapazarı belediye , 

otel lokantasında müs

tahdem Ali oğlu Ta- ; 

hsin

SöORizenin mermer delen 

mahallesinden Kadı 

oğullarından merhum 

kasim Ef. mahdumu 

M. Mümtaz Ef.

720 Oeyve istasyon mu

habere memuru İ. 

Hifzı Ef .

muhterik emvalleri

nin tazmini.

Rizeli müteveffa Rasinı Efeiuii oğlu M. 

Mümtaz, (leyve duraş^ı muhabere memuru 

i. Hıfzı ve llopelı Hüseyin imza ve m ühürle- 

rile \'üksek reislik makamına sunulan 3 arzuhal 

encümenimize C;önderilmiştir.

Dilekleri :

Büyük ve millî muharebelerde oğradıklan 

zarar ve ziyanların tazmin ve telafisi için

1 5 / 1\' / 341 tarihli kanun mucibince yapılacak 

talimatnamenin bir an evel yapılarak mağdu - 

riyetten kurtarılmalarını istemekten ibarettir .

İcabı söyleşildikte :

lîu bapta verilen birçok arzuhal sahiplerine 

de bildirildiği veçhile 15 / l\V 341 tarihli 

kanunda nievzubahs olan talimatnanıenin yapı

labilmesi mütegayyip kimselerden kalan 

emvalin tamamen satılmasına ve muharebeler 

zarar ve hasarının bilinmesine mütevakkıf



' i -

73 ! Arzuhal verenlerin 

3 I adı, sanı ve otur- 

^  ! duklan yer

Arzuhal hulasası j l‘jiK*iinıon karnn  vo ik* schephMi verild i^’i

î  bulunduğu Ma. V. inin müteaddit iş'arlanndan 

anlaşıldığı cihetle bu neticeyi beklemelerinin 

arzuhal sahiplerine anlatılmasma karar \'erildi.

K. .V K. tarihi

30 2 17-2-lQ20

841 Ankara Hafız Etheın 

219 Kaptan

yağma edilen emva

linin tazmini

Hafız Fithenı kaptan imzasile Ankara mer

kezinden Yüksek reislik makamına çekilen (2) 

telgrafname ile sunulan arzuhal encümenimize 

gönderilmiştir .

Dileği :

Rusyanın Novrososki limanında kızıl ordu 

tarafından yağmaya uğrayan eşya vc motörü 

bedeli olan ( 60214 ) liranın tazmin ettiril

mesini istemekten ibarettir.

H.V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkta;

Rusyada vuku bulan kanşıkhklarda mu

tazarrır olan kimseler 3 kısma ayrılır :

I - Soviyet mahkemelerine müracaat ederek 

zarar ve ziyanlarını tespit ve bir ilama rabtet- 

tirmiş kimselerdir . Moskovada içtima eden 

muhtelit mütekabil mütalebat komisyonün da 

bu gibi ilama merbut nıatalibin Rus Hükümeti 

tarafından Hükümet namına kabul edilmiş 

bulunmaktadır.

II - Ticaret malları Rus İdarî makamatı 

tarafından zaptedilmiş bulunup istihkakı 

yine Soviyet İdarî makamatınca tasdik ve 

kabul edimiş olanlardır. İstida sahibi hafız 

Etheın kaptan bonlar arasındadır.

III — Zarar ve ziyanlarına dair ellerinde 

yine Soviyet İdarî veya malî makamat tarafı

ndan verilmiş vesikaları hamil bulunup bun

lara müsteniden Soviyet Hükümeti nezdinde 

bir mutalebede bulunmamış veya vaki müra- 

caati bir neticeye iktiran etmemiş olanlar.

Soviyet Hükümetinden matlubu bulunanlari 

bu suretle taksim eyledikten sonra bunlar 

dan (2) inci kısma dahil bulnnan hafız Etheın 

kaptana gelince gerek Moskova Sefiri esbakı 

Muhtar B, Ef.den alınan tahriratta mumaileyhe 

Ruslar tarafından bir zarar ve ziyan kabul 

edilmiş olduğu zikredilmiş ve diğer taraftan 

Moskova Büyük Elçiliğimizden gönderilen dosya 

arasında çıkan hulasa suretinde mumaileyhe 

( 60000 ) lira zarar ve zivan kabul edilmiş
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları ver

Arzuhal hulasası lûu'iinıon k a ran  v<,‘ ne seİKîjUen voriM igi

79f) Manisa: ikinci kada- Müterakim nıaaşla-

750 stro heyeti tasarruf nnın itası

48ö' âzesı Faik B.

182

olduğu kaydedilmiş isede mumaileyhin elinde 

bulunan sair vesikalar müddeayatını işbu 

hnsusata mütedair olan kanun ve talimatname 

ahkâmına göre tevsik edememekte , diğer 

cihetten mevzubahs hulasanın esas ve müste- 

nedi bulunmamakta olduğundan müddeayatının 

gerek mukabele bilmisil kanununa gerekse 

olbaptaki talimatnamenin hiç bir hükmüne 

tatbiki kabil olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşi İdi kte:

Arzuhal sahibleriiiin bu baptaki hakkı 

teslim edilmekte olup ancak bu hakkın elde 

edebilmek için kanun ve talimatname hükmü

ne uyğun vesika göstermesi icap edeceğinin 

aksi takdirde dilediğini yerine getirmek müm 

kün olmayacağının kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

K. »V K. tarihi

3Q3 17-2-1920

Tapu ve kadastro müfettişi sabıkı Faik imza- 

sila Yüsek reislik makamına sunulan arzuhal 

encümenimize gönderilmiştir.

D ileğ i;

Müfettişlikten tasfiyeye tabi tutulduğu tarih 

ile I). Ş. sinca bu kararın kaldırıldığı tarihe 

kadar açık maaşinin verilmesini istemekten 

ibarettir.

Ma. V. ine yazilan teskereye gelen karşı- 

hkta:

I - Delet Şurasınca tasfiye karan kaldırılan 

Faik B. 19/XI/92S tarihinde (lüO ) lira aylik 

ücretle Manisa kadastro (2) inci heyet âzalığına 

tayin k ıhnd ığ ı,

(I - Mumaileyhin tasfiye edildiği tarihten 

kararın kaldırıldığı tarihe kadar geçen müddete 

ait maaşına gelince: tasfiye edildiğine dair 

verilen karar tarihinden itibaren memuriyetle 

ilişiği kalmamış ve maaşa istihkak ise biiıül hiz

met ifa eylemekle meşrut olmasından ve tasfiyeye 

tabi tutulup ref'i kararı alanların maaşları 

hakkında da kanunî bir hüküm bulunmaması 

cihetle müterakim maaşlarının verilmesine 

imkân görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildi kte:

I — Gerek memurin ve gerek maaş 

kanunlarının pek açık hükümlerinden alınan



"rt ' Arzuhal verenlerin

3  Ş. adı, sanı ve otur- Arzuhal hulasası l'^ııciiııuMi kararı vo ııo soİK'ptcn veril(lip;i

^  duk[arı yer

inana ile tasfiye edilenlerin hepsi tarafından 
vukubulan iddialara açık maaşı verilııiiyeceği 
ha kk ınd a  karar verilmiş ve bu kararlar 
kanuiH mikidetleri içinde B. M. Al. i. â/alan 
(arafıııdan itiraza ıı<^TanıadıkIarıııdan kat'iyct 
kesiT eylemiştir.

II — İşte bundan dolayıdır ki başka bir  
kanun hükmü olmadıkça arzuhal sahibi dileği
nin yerine ,q:etirilemeyece§inin kendisine anla
tılmasına karar verildi.

K . .V K . tarihi

S 9 4 1 7 -2 -1 0 2 9 '

378  Snıdırğı lielediye Z ı ırra , tütünlerinin Sındırgı belediye, ziraat odası, Tü rk  oca. ı̂ 
reisi A l  Şevket lif.  müsadere edilmemesi reis ve aza ve mahalle ihtiyar meclisleri imza 
ve arkadaşları ricasına dair ve mühürlerile Yüksek reislik makamına

sunulan arzuhal encümenimize .i^önderılmiştir
Dilekleri :
S ındırgı zürraimn tütünlerini kurutma ma

hallerinden nakliyesiz <ietirüp Sındırğıda 
kuruttuklarından dolayı inhisar idaresince 
müsadere olunduğundan mağduriyetten kur
tarılmaları için müsadereden vazs>eçilmesini 
istemekten ibarettir.

A\al, V. ine yazılan teskereye .itelen cevapta:
SıiK İırğ ı zürraındaıı (4) kişi kanun hüküm

lerine uy^un olarak ruhsatname almak için 
\erdikleri istidada ,c;österdikleri kurutma yerleri 
dışında ve kasabadaki evlerine tütün naklettik- 

! ieri haber alınması üzerine usulü dairesinde
hükümet taral’ından evleri aranılarak (3) ünün 
mukayyet borçlarından çok artık hele Şükrü R.in  
evinde (750) kilo mukayyet tütüne mukabil 
( :U 9  5) kilo tülün çıktıktan başka tüccar sifatile 
açın iş olduğu imalathanesinde ansızın yapılan 
teftiş ve kontrol neticesinde de henüz resmî 
ve kanım'i muamelesi yapılmamış 928 senesi 
mahsulunden 324  kilo tütünün kaçak snretile 
ithal edilginin sapit olduğu ve şu hale ^üre 
mumaileyhimin 3/4/330 tarihli kanunun 45- 
inci maddesi mucibince muameleye tabi tu tu l
malarının zarurî bulunduğu b ild ir i lm iş t i r .

İcabı söyleşiIdikte:
Görülen şu hale göre arzuhal sahiplerinin 

dileklerini yerine getirmek kabil olmayacağının 
kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V’ K .  tarihi 
395 1 7 '2 '1 9 2 9

4 -
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Arzuhal verenlerin ' 

adı, sanı ve otur- 

duklaiM yer 

Bözöyük kereste fab

rikaları tesellüm ıııe- 

ıımrıı Ali Ef.

Arzuhal hulasası l'jıciim t'iı kararı V(‘ ııc 'sci»(‘j)l(Mi v(“i*il(ligi

asayişin temini istir

hamına dair

72:3 ' Ayıniap. ()07 »V in 

tel sahibi Mehmet 

Ef.

Vcıik‘11 evlerin ki\'- 

metlerinin ten/ili 

istirhamına dair

Bozüyük kereste fabrikası tesellüm memu

ru Ali ve arkadaşiraı imzalariyla Yüksek reislik 

makamına sunulan ar/ulıal encümenimize gün- 

derilmişfir .

Dilekleri :
Kiğı \e PIönuT kazaları arasında eşkıyalık 

etmek ve yol kesmekte bulunan kimseler yü

zünden ı;clüp İşitmek imkânı kalmadığnıdan 

bu hale bir netice verilm’esini istemekten iba

rettir .

Da. \'. ine ya/ilan teskereye gelen karşılıkta:

Vak’a failk'riııin k;'ımilen yakaland;ği ve 

Kiği ile Plömer arasınd:ıki yolun emin buhuH 

durulması için alınmış olan tedabirin kuvvet- 

leştirildiği bildirilmiş \e bu suretle arzuhal 

sahiplerinin dileği yerine getirilmiş olnıağla 

kendilerine anlatılmasına karar verildi .

K. .V' K. tarihi

S Of) 17-2-1029

Yurtsuzlar cemiyeti reisi Mehmet imzasile 

Cjazi ayintap merkezinden Yüksek reislik ma

kamına sunulan telgram encümenimize gnııde- 

rilmiştir.

Dilekleri :

Borçlanma kanununa göre kendilerine veri

len evlere bugünkü d)^ğerinin :5-4 misli kiymet 

takdir olunup bu hal mağduriyetlerini mncii'» 

olduğundan tapu tahdit ve talırir heyetinin 

takdir eylediği kıymetler üzerinden borçlan - 

dırılmalarım istemekten ibarettir .

A\a. V. ne yazılan teskereye gelen karşılıkta:

Borçlanma kanunu izahnamesiıün 2 nci 

maddesi mucibince emsalinin peşin ])ara ile 

satıldığı bedelleri göz önüne almnuft sureliyle 

takdir edilmesi laznngeleceğiue göre müstedi- 

lerin şikâyetlerini icap eden hal hakkında 

izahat \'enlıne;i mahalli defterdarlığına 

yazıldigi bildii ilmiştir .

İcabı süyleşildikte :

I)U iş’ar üzerine yapılacak muamelenin 

talimatname ahkamına aykırı olduğu takdirde 

Ma. V. ine müracaat eylemelerini telgraf 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. .V'

307 17-2-1920

K. tarihi
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Arzuhal verenlerin 

acil, sanı ve otur

dukları yer 

Zararım şerefiye na

hiyesi müdürü sabıkı 

Mustafa Sabri 

Fi.

İstanbul: Fatih, ya

vuz sultan selini ca

mii şerifi civarında 

hatip nıuslihüddin 

mahallesinin çukur 

Bostan mevkiinde 

68 numaralı kah

veci Rıza ef. hane

sinde müsteciren sa

kine dürive hanını

Arzuhal hulasası | İJicıinıon kararı vı* ıu ‘ voriMii^^i

mağduriyetinden ba

his

Matlubatımn itası

Şerefiye nahiyesi müdürü sabıkı Mustafa 

Sabri imzasila Yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Temyiz mahkemesince verilen tasdik kararın

ın nakzile maddî manevî zararının tazmini 

ve şahsî hukukunun iadesini istemekten ibarettir

İcabı söyleşildikte :

Arzuhahnda temyiz hükmü hakkında kanunî 

vc adlî bir hataya işaret edilmediğinden 

muamele tayinine imkân .görülmediğinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

K.M  K. tarihi

108 17-2-1929

Şehit ihtiyat 2 inci mülazım Rifat efendi 

zevcesi Düriye imzasila yüksek reislik makamı

na sunulan arzuiıal encümenimize gönderilmiş

tir.

Zeyciniiı esirlik matlubundan kalan 8520 

kuruş 34 paranın verilmesini istemekten 

ibarettir.

M. A\. V. ine yazılan teskereye gelen 

karşılıkta 3,/\7310 tarih ve 1340 sayılı umu

mî mahsup kanununun 6 ıncı maddesile tayin 

edilen ve malî senenin deniştirilmesi sebebile 

31/\7926 tarihinde biten müracaat müddeti 

zarfında alacak sahipleri tarafından her hangi 

bir resmî daireye yapılan müracaatların, mer

ciine yapılmış addolunduğu, ancak bu kabil 

alacak sahiplerinin alacak vesikalarını kanunun 

neşri tarihinden itibaren 3 ay zarfında mal 

memurlarına yeniden gösterup kayıt ettirerek 

müracaat vesikası almağa mecbur bulundukları 

mezkûr kanuna müzeyyel 1274 sayılı kanun 

iktizasınden iken mumaileyhanın zamanında 

müracaat eylemediği ve kanunun müdfleti 

28 / 8 / 928 tarihinde bittiği cihetle 

muayyen müddet zarfında mal memurlarına 

müracaat kaydı yaptırılmamış alacaklar hak

kında bir muamele yapmak imkânı bulunma

dığı bildirilmiştir. -

İcabı görüşüldükte:

Bildirilen kanun maddelerini tetkikatı neti

cesinde arzuhal sahibinin kanunî hakkım



Arzuhal verenlerin2
^  1 adı, sanı ve otur- 

cluklan yer

Arzuhal hulasası MnfiİHK'n kararı vo nn sohepton vorildigi

kullanamayarak alacağının alınamayacak bir hale 

.gelmesine sebep olduğu anlaşılmakla dileğinin 

yerine getirilmeyeceğinin kendisine bildirilme

sine karar verildi.

K. .V K. tarihi 

3QQ 20-2-192Q

750 Bey oğlu : isketing | mevrus çiftlik hak 

sokağı beyoğlu ka- > kında ,

' rajında osep He -  ̂

kimvan

7 1 4 Ankara: itfaiye me- , 

ydanında Konyalı ' 

Zıya Beyin (20), .V : 

İl hanesinde müste- 

ciren mukim Binbaşı * 

Memet Salim Bey 

Kerimesi Makbule H.

Müterakim 

rının itası

nıaaşla-

Osep Hekimyan imzasile Yüsek reislik ma, 

kamına sunulan arzuhal encümenimize gönde

rilmiştir .

Dileği :

Müvekkillerinin koca ve babaları müteveffa 

Düz oğlu Andonun tasarrufu altında bulunan 

Çorludaki Araplı çiftliği mukaddema metruk 

mallardan sayılmışsada zühulen vukubulan 

müdahalenin menini istemekten ibarettir .

Mal. V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkta:

Müteveffa Düz oğlu Andonun istihlası müte

akip Çorludan tagayyübü üzerine uhdesinde 

mukayyet çiftliğe 2/10/338 tarihinde hâzinece 

vaz’iyet olunarak müzayede ilesatıldigi ve yapı

lan muamelenin kanuna muvafık bulunduğu 

bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte :

Düz oğlunun Trakyanın kurtuluşunu müteakip 

Çorludan kaybolması üzerine oradaki çiftliği 

hakkındaki yapılan muamelenin kanuna uyduğu 

anlaşılmağla keyfiyetin arzuhal sahibine bildi>- 

rilmesine karar verildi.

K. A" K. tarihi

400 20-2-1929

Müteveffa binbaşı Memet Salim Ef. Kızı 

Makbule imzasila Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Babasından bağlanan eytam ve eramil 

maaşı evlenmesi üzerine kesilerek büyük 

muharebede kocası gaiplar arasında sayılarak 

şehit olduğu bir mahkeme hükmile anlaşıhfi- 

caya kadar kendine yeniden maaş tahsisi 

muamelesi geciktiğinden elinde olmayan bir 

sebeple geçen bu zamana ait maaşlarının da 

zevcinin şehitliği hükmen anlaşılan 2 I I I  331 

tarihinden (4) Ay (lO) gün sonradan itibaren 
verilmesini istemekten ibarettir.
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuiıal hulasası , l'Jiciiınoıı karnn vo no sp])P|)ton voriI(Iı\t̂ i

vazılan teskereve «elen

öhııesile

evlenmesi

M. M. \'. ine 

karşılıkta :

I — A\uınaile>iınya babasının 

tahsis olunan :]Yİ kuruş maaş 

iızerine 328 senesinde kesilmiştir.

il — Kocası Bahattin l'f. büyük harpte 

Tırabjzon askerlik şubesinden askere i>ön - 

derijmişsede muharebede ölüp ölmediği 

anlaşılamavarak akibeti meçhul kaldığı i(,in 

12-111-332 tarihli kanunün üçüncü maddesi 

mucibince kocasından dolayı maaş tahsisine 

imkân hasıl olmamıştır.

III — Ancak makbule hanımın mahkeme

den aldığı ilanı üzerine kocasının ' nüfusça 

olan kaydi silindiğinden babasından olup 

evlenmesi üzerine kesilen maaş yeniden veril

miş ve bu maaş askerî tekaüt ve istifa 

kanununun 4ö mcı maddesinde yazılı olduğu 

veçhile müracaatına müsadif 2-8-026 tarihinden 

itibarn tahsis edilmiştir, denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

46 ıncı maddenin sarahatına karşı arzuhal 

sahibi dileğinin yerine »etirilemiyeceğinin 

kendisine anlatılmasına karar yerildi

K. .V K. tarihi

401 20/2/1929

323 Bilecik : ^ölpazarı 

, Kasabasında teptil- 

havada Jandarma ser 

' çavuşnı Mustafa f:f.

nıatlubatının itası Jandarma başçavuşu Alustafa imzasile Yük

sek reislik makamına sunulan arzuhal ençüme- 

n im ize .gönderilmiştir .

Dileği :
Hava tebdilinde bulunduğu müddetçe biri

ken maaşlarının verilmesini istemekten ibarettir.

Da. ve M: M. V. lerine yazılan teskerelere 
«elen karşılıkta : ^

I - Mumaileyh Ankara merkez hastanesi 

Sıhhiye heyetinin 8/\’|/928 tarihli raporile (5) 

ay hava tebdili alarak memleketi olan Oölpa- 

/anna ailesi yanına gittiği anlaşılmıştır .

II - Eski askeri idare nizamnanıesinin 182 

inci maddesinde hava tebdilile memleketlerine 

«iden asker efradına orada bulundukları müd

detçe işleyen maaş ve tayınları verilıniyeceği 

\e gösterilecek tıbbî lüzum üzerine memle

ketlerinin gayri yerlere gönderileceklere nıu- 

hassasat verileceği yazılı ve ana baba ve yahut
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı vc otur

dukları yer

Arzuhal hulasası | lu ıcünıcn kararı ue seb<;i)l(‘iı verild iğ i

' akrabaları bulunan memleketlerden birine gide- 

' cek efrada nuıhassasat' verilmemesi mülga 

Rüesa mtclisi kararı iktizasından bulunmakta 

' ve orduca da ayni muamele tatbik olunmaktadır, 

denilmiştir .

İcabı müzakere olundukta :

' Askeri kanunlara mütabaat zaruri bulundu

ğunun arzuhal sahibine ankıtılmasına karar 

verildi .

K. .V K. tarihi

4 02 2(3-2-1929

759 Kilis: mülga mcv- 

levi tekkesi şeyhi 

zevcesi Sidıka M.

Maaş tahsisi 

bine dair

tale^

84 Konya; Cumraiı I:bu-, Memleketine iadesi 

bek ir ef.

Kapatılan kilis mevlcvi tekkesi şeyhi 

merhum Eemin efendi zevcesi Sıdıka imzasile 

Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

encümenimize g (> n d e r i 1 m i ş t i r.

Dileği ;

İhtiyacı dolayisilc muhtacin tertibinden ve 

ya sair suretle maaş tahsisini istemekten 

ibarettir.

İcabı görüijüldükte :

Muhtacin tertibinden maaş verilmesi kanu

nen menedildiği gibi sair suretle terfihine 

de kanunî bir hüküm buluıımadığmdan 

dileğinin yereine getirilemiycceğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. A' K. tariki

40 3 20-2-1929

Çumra kazasında I lasanoğlu I:bubekir 

imzasile yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Lüıısali ve(;hile memleketine geri gönderil

mesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan teskereye gelen ce' apta:

Müstedinin \̂an mebusu sabıkı Mn̂ -.eyin 

B. in oğlu olduğu ve bunun gibi sürgün 

kaçak ailelerinin henüz memleketlerine geri 

gönderilmemekte oldukları bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta:

Memleketin asayiş ve emniyeti ötürüsile 

yapılan bu işe boyun eğmek lazımgeldiğinin 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. .V' K. tarihi

404 20-2-1929
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I Arzulial verenlerin ı 

1  ğ  adı, sanı ve otur- ■ 

< _  dukları yer i

802 I Kastamonu Şazi B. 

mahallesinde mukim 

I mütekaiti askeriyeden 

yüzbaşı Süleyman 

Sırrı H.

Arzuhal hulasası 1‘Jici'ıınon kararı v(3 u(3 s(3İ)('j)i(.‘iı verild iğ i

maaşına zam icrası Mütekait yüzbaşı Süleyman Sırrı imzasile 

Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

encümenimize i^ünderilmiştir.

D ilf'ğ i;

Tahsis olunan tekaüt maaşının Balkan 

ve İstiklal harp zanılarile artırılmasını iste

mekten ibaretti*-

M. M. V. ine yazılan teskereye gelen 

cavapta :

Mumaileyhin Balkan harp zammı, tekaüt 

maaşının hesap ve tahsisi tarihinde hizmeti 

müddetine eklenmekle beraber İstiklal harbin

deki hizmetinden dolayıda maaşına muktazi 

hizmet ve harp zamnn eklendiği ve tekaüt 

maaşının 73 kuruş artırıldığı bildirilmiş ol- 

mağla dileği yerine getirildiğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V' K. tarihi

405 20-2-1920

81 1 İstanbul ; Eyüp : 

oyuncakçılar içeri

sinde eczacı Avram 

Yoda l.evi

Eczanesinin şeddin

den şikâyet

Eczacı Avram Yuda Levi imzasile Yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal encümeni

mize gönderilmiştir.

Dileği;

Kapatılan eczanesinin yeniden 

istemekten ibarettir 

İcabı söyleşildikte:

(îeçende İstanbul umum 

dan verilüp S. ve. I. M. V. 

larila yapılan söyleşmeler 

■U)^2/028 tarih ve 108 sayılı karar dahili 

nizamnamemizin maddei mahsusası mucibince 

itiraza uğramadığından kat’iyet kesp etmiş 

arzuhal sahibi de o külden bir cüz bulunma

sına binaen ayrıca bir karar ittihazına lüzum 

görülmemiş ve mezkûr kararın kendine 

bildirilmesine karar verilmiştir.

K. A". K. tarihi

açılmasını

eczacıları tarafın- 

B Ef. nin huzur- 

sonunda verilen

40b 20-2-1026

664 Adana: han korbi 

mahallesinde mukim 

Ali oğlu Memet

Vazifesinin iadesi Ali oğlu Memet imzasile Yüksek reislik 

ınakamına sunulan arzuhal encümenimize 

gönderilmiştir.

Dileği ;

(jeçen seneki grev zamanında kaydını
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası i Ijiıcümeıı kararı vo lu f  sobopien vorild ig i

sildiklerinden tekrar kullanilması istemekten 

ibarettir.

Nafia Vekaletine yazılan teskereye t>elcn 

cevapla:

A\ııınnileylı Mamure duracına tayin edilmiş 

iken izin almaksizın lıizıııetini terk ile bir daha 

vazifesi-başına jçelmcmek üzere Adaiıaya gitmiş 

olmasından dolayı 928 tarihinde hizmeti 

ne nihayet verildiği vc bn sebeple tekrar 

hizmete ahnmasına imkân bulunmadığı 

bildirilmiş ve keyfiyetin kendisine anlatılma

sına karar verildi.

K. .V-

-!0 7

K. tarihi 

20-2-1 020

780 "öl , danıanıç

nahiyesi çukurca 

karyesi muhtarı Veli 

FJ.

gökçe bel ormanındaiv 

istifade ettirilmeleri :
Dumaniç nahiyesi çukuıca köyö muhtarı 

Veli imzasıle Viiksck reislik makamına İnegöl 

merkezinden (jekilen telgraf encümenimize 

göııderilmişlir.

Dileği :

Pek ufak olan gökçe bel ormanının Bo^ 

öyük orman şirketine satılmak üzere olduğundan 

bu ormandan eskisi gibi serbestçe istifadelerinin 

teminini istemekten ibarettir.

İk. V. ine yzılan teskereye gelen karşılıkta:

Doır.aniçlilere 484 sayılı kanun mucibince 

paralı ve parasız ruhsatlan için orman kıt’ası 

ayrıldığı \e köylülerin ayrılan kıt’adan başka 

tüccar için müzayedeye çıkarılacak ormanların 

da kendilerine tahsisini istedikleri ve bu kısım 

ormanlar kat’i pilanları yaptırılarak usul ve 

kaideler dairesinde ve bütün teşkilatı taahhüt 

altına alınmak şartile işlenecek vasi sınıftan 

olmasından köylülere tahsisi kanunen caiz 

bulunmadığu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Köylülere kanunun bzhşeylediği hukuktan 

tamamen istifade ettirildiği anlaşılmış ve di

leklerinin yerine getirilmesine kanunî imkân 

görülemediğinin kendilerine anlatılmasına 

karar verildi.

K. .1“ K. tarihi

408 20 -2-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

Çatalca da ınüteve- terfihleri 

ff.'i kaymakam Memci dair .

H. ze\cesi Rc’fet 11.

Vf R.

Arzuhal Hulasası l^^ncüıııon k a ran  v(̂  nc solıepteıı verild iğ i

ricasına ! 40 - 50 Kadar mülkî ve askerî aileleri 

mühür ve im/alarila yüksek reislik makamına 

‘ sunulan ar/’uhal encümenimize .s^öntlerilmiştir .

Dileklekri :

Kendilerine lalısis oluran eytam \'e eraınil 

maaşları iadelerine kati i^elmedi.Cnnden arttırıl

masını istemekten ibarettir.

Ma. V. ine ya/ilan teskereye .neleiı ce\'dpla;

Mütekait eytam ve eraniilin tahsis olunan 

maaşlarının arttırılmasına kanunî imkân bu

lunmadığı bildirilmiştir.

İcabı stiyleşildikte :

I l:ytam ve eramile tahsis olunacak maaşlar 

kanunen tahdit edilmiş bulunduğuna ve 

bunun arttırılması kanunen nıünıkün olnıiya- 

cağına binaen dilekleri yerine >^etirilenıiyece- 

ğinin kendilerine anlatılmasına karar \erildi.

K. .V K. tarihi

409 24-2-1920

105 Adana hacı kırı 

istasyonunda mukim 

yüzbaşılıktan muh- 

reç Abdülkadir Ef.

Affi ricasına dair. Süvari yüzbaşılığından munfasıl Abdülkadir 

iınzasila yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize Gönderilmiştir.

Dileği :

Şark istiklak mahkemesinin hükmüne karşı 

Büyük meclisin affini elde etmek istemesinden 

ibarettir.

M. M. V. ine yazılan teskereye ^elen kar
şılıkta;

I -  Su. Yzb. CÎ25-42) Abdülkadir Ef. 

Mardınde Sv. F. 1. A. I 4 . eıın'r zabiti iken 

Jii-\’-334 tarihinde seyis neferile beraber iki 

reis hayvana binerek Ilasiceye [Fransızlara] 
kaçmıştır.

II — sonradan «eri dönerek şark istiklal 

mahkemesince yapılan vicahî muhakemesinde 

ö ay hapsile askerlik silkinden tardına karar 

verilmiş ve hapse müteallik ceza K. O. 7- K. 

liği tarafından 341 tarihinde infaz edilmiştir, 

denilmektedir.

İcabı oörüşüldükte*:

Mumaileyhin bu suretle mahkûmiyetine 

karşı dileğinin yerine getirilmesine imkân bu 

lunmadığının kendisine anlatılmasına karar 
verildi .

K. .V K. tarihi

410 24-2-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

dukları yer 

Mütekait piyade 

yüzbaşı İrfan f3.

Arzulial hulâsası l^ncüınen kararı ve ne sebepten verildiği

Hukukunun iadesi Mütelcait yüzbaşı İrfan imzasiyie Yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal encümeni

mize jrönderiimiştir.

Dileği :

AAağdureıı tekaüde sevkolunduğundan dos

yasının tetkikiyle emsali gibi bütün haklarının 

.ucri verilmesini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan teskereye gelen 

cevapta :

I — Mumaileyhin bölüğünün toplanma

sında ve harbe girdiğinde vazifesi başında 

bulunmadığından dolayı divanı harp icararile 

(6) ay hapsile tekaüde şevkine karar verildi

ğinden 3 - X - 339  tarihinde tekaüdü icra 

kılınmıştır.

J1 ~  Ancak cezayı müstelzim olan bu fiil 

ve- hareketin memleketin müdafaası maksadile 

ika edildiği muteber vesikalarla sabit 

olduğundan 19 / 11 / 1339 tarih ve 372 

savı İl af kanununun mahsus maddesile tefsir 

mazbataları mucibince istifadeye mazhar 

olmuştur.

\u — Fakat 1076 sayılı ihtiyat zabitler 

ve ihtiyat askerî memurlar kanununun 16 mcı 

maddesi hükmüne ve maznununa nazaran mu

maileyhin muvazzaf sınıfa nakli hakkında 

henüz bir muamele yapılmamıştır.

denilmiştir :

Encümenimiz : Vatanın müdafaası için 

ölüme atılırcasına fedakarhk göstererek vatan 

haricinde müdafaa vasıtalarını tedarüki sırada 

bölüğü başında bulunmadığındnn ve bir fena 

anlayış ve tahkikat yüzinıdoıı ordudan uzak

laştırılan fedakâr ve kabiliyetli bir vatan 

yavrusunun hakkını ihkak hususunu bir maz

bata ile M. M. encümeni közü önüne 

koymuştur,

İşbu En. Rs. ve encümen kararına atfen 

^elen teskerede;

M. M. V, i Abdülhalik Bf. lıuzurlanla ya

pılan söyleşmede ;

I - Müstedinin { 6 ) ay hapsile tekaüden 

askerlik silkinden çikarılmasını müstelzim 

olan vazifeden mütevellit cürüm filini memle

ketin müdafaatı maksat ve gayesile ika edilmiş 

ve bu baptaki 3 7 2  sayılı kanunun şumulü 

dairesi içindeki fiil ve hareketler cümlesinden
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dukları yer

<^Arzuhal hulasası rjicüm oıı kararı vc; no sohopleıı verild iğ i

saymakla beraber 1706 sayılı kanunun ( 16 ) 

ıncı maddesinin ve keza askeri ceza kanununun 

200 üncü maddesinin (2) inci bendine ve (4) 

üncü fıkrası sarahati kat’iyelerine »öre tekrar 

muvazzaf sınıfa nakline kanunî imkan g ö r

memiştir .

II - Mumaileyhin sonradan i^österdi^i 

vesikaların M. A\. V. inin salahiyettar daire

since (ahvali cedide veya kanuni ha\i deliller) 

mahiyetinde telakkisi halinde ise askerî temyiz 

divani kanumınuıı muhakemenin iadesine müte

dair olan fasıl ve maddesi mucibince esası 

mahkfımiyetiııden teberri ivin kanunî yolbra 

müracaat etmekle hukukunu iade eyleyebileceği 

mutalea ve kanaatinde bulunulmuştur, denil - 

inektedir.

İcabı .görüşüldükte:

Mumaileyhin elindeki vesikaların itibarı 

derecesine ve ( divanı temyizi askerî ) kanu

nunun (54) üncü ve anı takibeden maddelerine 

göre davayi tahrik etmesi suretile lıukukunu 

iade ettire bileceği mutalea olunduğunun 

kendisine anlatılmasına karar verildi

K. .V

41 1

K. tarihi 

24-2-1929

442 Ergani maden de 

hakkâri nüfus müdü

rü Sami l:f.

iarcirahının ita.̂ ı Makkfıri nüfus müdürü Sami inızasila 

Yüksek reislik nıakaımna sunulan^ arzuhal 

encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

lırgani vilayetinde iken teklif olunan nüfus 

müdürlüğüne harcirahsız olarak talip olması 

cebir ve tazyik neticesi olduğundan ve Ergani- 

den harcirahsız olarak Hakkâriye gidilmesi 

ihtimali bulunmadığına mebni gidemediğinden 

hukukunun kayınhrasını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan teskereye gelen kaşıhkta:

I — Mumaileyh Ergani vilayetinin 15-^’l|- 

26 tarihinde lağvi üzerine nüfus müdürlüğün

den açıkta kalmış ve 5 - X  • 926 tarihine 

kadar açık maaşı almıştır.

[| — Tahsisat bulunmadığından dolayı 

kabulüne binaen 6 - X I - 1926 tarihinde 

harcirahsız olarak Hakkâri Nüfus müdürlü

ğüne tayin edilmişsede kanunsuz bazı
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"s ğ ' adı, sanı ve otur- Arzuhal hulasası ' Knc*üni(Mi kararı V(‘ lu? Hol>oj)loıı verild iğ i

dukları yer

dileklerde bulunduğundan dolayı maaş kanu

nunun ( 4 ) üncü maddesine tevfikan istifa 

etmiş sayılmıştır denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

Mumaileylıiıı harcirahsız olarak teklif edilen 

memuriyeti kabul etmesi ve sonradan kamın- 

s'uz dileklerde buhmarak vazifesi başuıa 

gitmekte .ırecikmesi hakkında yapılan muame

lenin kanunî olduğunu göstermekle başkaca 

bir muamele ifasına kanunî imkân bulunma

dığının kendisine anlatılmasına karar verildi.

K. .V

412

K- tarihi 

24-2-1929

904 Ankara: zafer ote

linde Rize rüsumat 

muayene memuru 

sabıkı Hüseyin Hüs

nü Ef.

hukukunun iadesi 

istirhamına dair

Rize gümrük müdürlüğü ( i)  inci sınıf 

muayene memuru sabıkı Hüseyin Hüsnü imza- 

siyle Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Bir çay kaçırılmasından dolayı iki arkada- 

şiyla (3) er ay mahkûmiyet ve (3) er ay memu

riyetten mahrumiyetlerine hüküm olunmuş 

isede sonradan yai)ilan tetkil-;atta:

Çayların millî kuvvetler efradına aitolduğti 

anlaşılarak isnat olunan fiil cürüm sayılmaya- 

rak olbaptaki kanundan istifade ettikleri halde 

kendisi istifade edemediğinden hakkının kayı

rı İması m istemekten ibaretıir.

Ma. V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkta:

Arkadaşları mahkemeye müracaatla / / 

ve sayılı af kanunundan istifade ettiklerin

den müstedinin de ayni suretle bir hüküm 

elde ettikten sonra iıakkında bir muamele 

yapılabileceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Mahkemeye müracaatla hüküm elde etmeğe 

çalışmasının arzuhal sahibine anlatilmasına 

karar verildi.

K .V'

413

K. tarihi 

24-2-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer____

İstanbul davut paşa 

iskelesinde kasab 

iiyas maheliesinde 

yokuş çeşme soka

ğında 16 numaralı 

hanede şehremaneti 

Beyo.^lu şübei ida- 

riyesi muhasebecisi 

Mazhar Ef,

Arzuhal hulâsası

Tahvil edilmesinden 

şikâyet

Kncümen karan yo  no sebeplen v e r i ld iğ i

İstanbul şehremaneti Beyoğlu muhasebecisi 

! Mazhar imzasiyla Yüksek reislik makamına su- 

; nula'n arzuhal encümenimize gönderilmiştir . 

i  Dileği :

Kendi isteği olmadan Üsküdar belediye da- 

' iresi muhasebeciliğine tahvil edildiği iĉ iıı 

memurin kanununun mahsus maddelerine tev

fikan hakkının kayırılmasını istemekten ibarettir

I İcabi söyleş i klikte :

Belediye vc şehremaneti memurlarının 

Devlet memmiarındaıı sayılmıyacağına dair 

B. M. A\. i U. heyetinin tarihli ücü

inikadında müttefikaıı kabul edildiği cihetle 

arzuhal s;ıhibinin memurin kanunu hükümle

rinden istifade edemiyeçeğinden esas itibarile 

dileğinin kabulü yoluna j^idilemiyceğinin ken

disine anlatılmasına karar verildi .

i K. .V. K. tarihi

414 24-2-1929

T. B. M. M. Matbaası
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

Manisa: Askeri has

tanesinde Diş tabibi 
Ali Haydar Ef.

Arzuhal hulasası I I']nt*üın(3iı k a ran  vo no scl)e])lcıı verild iğ i

Askerlik muamelesi 
hakkında.

Manisa askerî hastanesinde Diş tabibi 

Ali Haydar imzasiyle Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize ğönderilmiştir.

Dileği;
I - Kısa hizmetini 334 de İstanbul talim- 

gâhinda yaptığı halde nazarı dikkate alınmadığı

II — Askerlik şubesi 438 sayılı kanun ve 

128 sayılı tefsir üzerine kendisini sitaja gön

derildiği halde 3 3 3  mezunu bulunduğundan 

mülazım rütbe ve tahsisatı verilmediği ve

III — Halbuki Manisa askerî hastanesinde 

sitajda bulunan diş tabibi İzzet ve İzmir müs-

I tahkem mevki kumandanlığı emrinde bulunan 

;Necdet efendiler kendi sınıf arkadaşı doğumlu 

olduğundan aynî muameleye tabi tutulmasını 

istemekten ibarettir.

' M.M.V Ordu ve Sıhhiye dairelerinden gelen 

, memurlar huzuriyle yapılan müzakere netice- 
’ı sinde ;

I — Alumaileyh iddia eylediği kura hizmet 

vesikasını yeni gösterdiğinden ve kendisi başka 

şubeye mensup olması itibariyle Akhisar şube

since kaydı bulunamayacağından muhabere 

neticesinde kısa hizmetini yapdığı anlaşılarak 

hcman terhisine emir verildiği,

M — 438 Sayılı kanun 36Q sayılı kanu

nun zeyli olup mezkûr kanunun ( 2 ) inci 
maddesinde:

Elyevm tahsilde bulunan ve 1330 senesin

den itibaren tıp fakültesine duhul edecek 

olanlara şümulü olup 338 mezunlarına şümu

lü bulunmadığı sarahaten gösterilmiş oimağla 

arzuhal sahibinin bu baptaki dileğinin yerine 

getirileni iveceği.

IJ l — Sınıf arkadaşları kanuna aykırı 

olarak sitaja tebi tutulmuşlarsa onlar hakkında 

da kanuni muamele ifa edileceği,

J\' — Arzuhal sahibini kanuna aykırı
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c3 Arzuhal verenlerin

^  i adı, sanı vc otur- Arzuhal hulasası 

duklan yer

385 Tırabızon I liiali alınıerj ikramiye 
katibi nıütekait bin- ■ dair, 
başı M ulı it t in  f3.

ta leb i w

r^ncüıiK'iı karan v(' no sohoptiMi verilıli^’l

olarak işi başından ayıranlar hakkında şahsi 
davada bulunabileceği hususları tekarrür ey
lemiş olma.q;la keyfiyetin arzuhal sahibine 
anlatılmasına karar verildi.

K. .V' 

415

K . tarihi 

20-2-1029

I jMütekait binbaşı Muhitt in  imzasiyla Yüksek 
 ̂ reislik makamına sunulan arzuhal encümenimize 
I .gönderilmiştir.
I Dileği :
I Tekaüt edildiği tarih 20 - \’| I - 9 2ö ve ordu,
: bahriye, Jandarma zabitan ve memurini hakkı- 

ndaki 912  sayılı kanunun tarihi 7 - \’ | - 926  
bulunduğuna ve mezkûr kaunun 8 ve] 2 inci 
maddelerine tevfikan tekaüt muamelesi 
yapıldığından kendisine muvazenei umumiye 
kanunun 8inci maddesinde yokaridaki kanunun 
kısmı malisi 927  senesinde icra edile - 
çektir denilmesine mebııi ikramiye verihııedi-

■ ğinden ve halbuki 91 2  sayılı kanun 927  tarihi
nden muteber oldui’ una "öre ikramiye istih
kakı kaııunî olacakından hakkının verilmesini 
istemekten ibarettir.

M. h\. V . ine yazılan teskereye .ueleıı ka - 
rşilikta :

f). inin olbaplaki mazbatasina ve kanu
nun sarahatine i^öre müstedinin istemekte oldu
ğu ikramiyenin verilmesine imkan ğörülmediği 
b i ld i r i lm iş t i r .

İcabi söylenildikle ;
012  sayılı kanunun 14 üncıı maddesindeki:
İşbu kamın neşri tarilıindeıı muteberdir .

cfunleşinden sonra :
Ancak malî ahkâmının tatbiki 927  seııei 

mâliyesinden itibaren cereyana başlar,
cümlesi bulunduğuna vc ikramiye itasi da 

mali ahkâm arasından sayılması iktiza eylediğine 
o;öre arzuhal sahibinin ikramiye verilmesi 
yolundaki dileğini yerine getirmeğe kanunî 
imkân bulunmadiğının kendisine anlatılmasına 
karar verildi.

K .  .V.

41f)

K . tarihi 

27-2-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

Ödemiş mezar başı 

ınalıaliesinde sakin 

mütekait tüfekçi us

tası Ali I:f.

Ar/ulıal hulasası linciinuMi kararı vi' no sol)('[)l(*ıı v(M’il(li<̂ ı̂

tekaüdivenin tezyidi

347 lidirne: kale içinde 

Yakııjı paşa mahal

lesinde rasathane 

sokağında 4 .V’in 

hanede ‘gümrük me

muru Hacı Hilmi 

lif.

Tüfekçi ustalığından mütekait Ali inızasiyle 

Yüksek Teislik makannna sunulan arzuhal 

encümenimize .mınderilmiştir.

Dileği :

Müteaddit harp cephelerindeki hizmetlerine 

mukabil maluliyet ve hidematı vataniye kanun

larından istifade ettirilmesini istemekten 

! ibarettir .

M. M. V. ine yazılan teskereye .^elen kar

şılıkta :

I - Müstedinin malulen tekaüdüne imkân 

olmadığı evelce vaki müracaatları üzerine 

sıhhiye dairesinden nıukerreren bildirilmiş 

I olduğundan bu suretle maaşının arttırılması 

mümkün değildir.

|[ - İştirak eylediği muharebelerden yalnız 

balkan harbine ait zam, maaşına ilave edilme

miş olup bu bapta bulunduğu mahallin asker

lik Ş. sine vaki olacak müracaatile V. e 

' .gönderilecek resmî senedi ve maaş kaydı 

üzerine mezkûr zamma ait muamelesi yapıla

caktır denilmektedir.

Şu beyanata göre müracaatta bulunması

nın arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

i  verildi.

K. ,V K. tarihi

417 27-2-1029

Tasfiyeye tabi tutul

masından şikâyet

üdirne gümrük kapı memuru hacı Hilmi ■% 

imzasile Yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Hakkında verilen tasfiye kararının şahsi 

gareze müstenit bulunduğundan mağduriyetten 

kurtarılmasını istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan teskereye g:elen 

cevapta:

 ̂ [ — Müstedi Iıdirne gümrüğü muayene 

memurluğunda müstahdem iken sıhhî ahvalin

den dolayı mütemadiyen mezuniyet alması ve 

esasen Edirne muayene memurluğu için 

matlup evsaf ve malumatı haiz olmaması ve 

yaşının ilerlemesi hasebile tirenlerde gidip 

gelmeğe muktedir olmaması göz önüne alına

rak 341 senesi kadrosııiıun tatbiki sırasında 

açıkta bırakılmış ve bu hal tekrar istihdamına 

mani olmamasına ve Edirneden başka yerler
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"rt ‘ Arzuhal verenlerin

3  -5 •'idı, sanı ve olur-N
^  dııklan yer

Arzuhal hulasası l]nnirn('iı knı-arı ne scltoplcn V('ril(IiiL î

' ııuıayene memurluğu teklif edilmişsede kızının 

[■dirnccle mualliın bulunması dolayisiyle kabul 

etmemesine binaen 3 lira fazlasiyle ve 20 lii‘‘i 

maaşla Pdirne .<’ iimrü<^ü kapı memurluğuna 

I tayin edilmiştir.

(I — Ahiren mumaileyhin ifayı vazifede 

liyakati olmadığı ve şeker illeti*^ ile malül 

bulunduğundan ve gayet devamsız olduğundan 

j vücüdünden halen ve atiyen istifade kabil 

I olamıyacağı bildirilmiş ve filhakika tetkik 

olunan siciline nazaran tayinini müteakip 

1-IK -341 tarihinde bir hafta ve keza sıhhi 

ahvali dolayisiyle 1 - I\’ - 34] tarihinde bir 

ay ve gösterdiği rapor üzerine ]5/\ 'fFl/927 

talihinde yine bir ay ve ikinci defa gösterdiği 

rapor mucibince temdiden 2 ay daha mezuni

yet verilmiştir.

III — Mumaileyhin l o / \’||| / 3'{)0 tarihli 

nufus teskeresinde doğum tarihi 127^ isedt* 

İstanbul mahkemei asliyesince yaşını 1270 a 

tashih ettirmiştir.

|\’ — Mumaileyh mukaddema Garp tırab- 

! his gümrüğü eşyayı ayniye memurluğunda 

bulunduğu sırada I6/V I/ 323tarihinde görü

len sui hali dolayisiyle işden el (,'ektirihuiş ve 

l/|V/'^24 tarihinde memuriyeti iade edilerek 

sonradan Misrata ğümrüğü kâtipliğine becayiş 

edilmiş isede kabul ctmiyerek Istanbula savuş

ması üzerine müstafi nazariyla kaydı terkin 

edildiği anlaşılması üzerine tasfiye komisyonu 

'karariyla tasfiyeye tabi tutulmuş ve D. Ş sınca 

da tasfiye kararı tasvip edilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Arzuhal sahibi hakkında verilen tasfiye 

I kararım kaldıracak bir kanunî sebep görüle 

mediğinin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

K. M’ K. tarihi

418 27-2-1929

881 I Adliye vekâleti is- tesfiyeye tabi tutul- Finike mal müdürü sabıkı Ali Vasfi imza-

660 tatistik neşriyat ka

leminde Kasım Bey 

nezdinde Fenike sa

bık mal müdürü 

Ali Vasfi Ef.

masından şikâyet siyle Yüksek reislik makamına sunulan (2) 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.
Dileği:
Hakkında verilen tasfiye kararının garaza 

müstenit bulunduğunu beyanla mağduriyetten 

kurtarılmasını istemekten ibarettir.
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< dukian ver

Ar/ulıal hulasası l]nci'ınıt‘iı kar;»im v (‘ ne v('i‘ilıliğ i

Ma. V. i M. M. ü Macit B. huzuriyle cc- 

reyan eden müzakere neticesinde Ma. V. vari

dat ve muhasebe U. müdürleriyle Ma. müfettişi 

I tarafından verilen raporlar mumaileyhin vazi-

I fesini ifada aczini gösterdikleri vc D. Ş. si da 

‘ tasfiye kararını tasvip eylediği cihetle yapılan 

muameleyi tağyire bir kanuni sebep g:örülemc- 

diğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

K. .V K. tarihi

8(34 İstanbul Perukârlar Perukâr mektebi 

cemiyeti reisi İsmail açılması hakkında 

Ef.

612 İstanbul: kumkapu 

nişancası tübentci 

caddesi .V- 22 de 

Kemel ve Camal Ef.

Mukuk Fakültesine 

kabulleri

41Q 27-2- 1929

Istaîibul Perukârlar cemiyeti reisi İsmail 

imzasiyle Yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği;

Ma. V. i veya Şehremanetinin himayesi 

altında Perukâr konferans salunları ve meslek 

mektepleri açılması vc bunu temin için bir 

bina tahsisini istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan teskereye «elen karşı

lıkta:

Mesleki tedrisat işlerinin tanzimiyle esaslı 

bir şekilde meşf^ul olan V. in ilk fırsatta 

Penıkarlar için mııktazi bilicileri verecek 

mekteiMer ihdasını da düşünmekte şimdilik 

bazı zaruretler sebebiyle bu nevi mektepler 

V. in mesleki tedrisat teşebbüsleri arasına 

konulamadığı bildirimjştir.

İcabi söyleşildikte:

Perukârlarımızın .»^österdikleri mesleklerinde 

tekâmül arzusu memnuniyete şayan olmakla 

beraber az bir müddet için mahrum kaldık

ları bu himayeyi telafi için Ma. V. ince hima

yeleri teahhüt olunacak zamana kadar kendi 

teşebbüsleriyle tekâmül esbap ve avamilini 

aramaları zarurî bulunduğunun kendilerine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

420 27-2-1929

Adliye . meslek mektebi mezunlanndan 

Kemal ve Camal imzalariyle Yüksek reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dilekleri:
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y\rzulıal verenlerin

Nl Arzuhal hulasası
duklan yer

rjicımK'iı kar;‘;n‘i V(' U(' vcn ld ıjj’i

Darrılfünuıı hukuk fakültesine kabul olun- 

luadıklanndan kabul ettirilnulerini isteıııekteıı 

ibarettir.

Mf. V. ine ya/.ılaıı teskereye .^eleıı 

karşılıkta:

I - Dariılfünuu talinıatnaınesinin 40,41 inci 

maddelerinde:

I'akiıltelcrc duhul iğin resmî veya hususî 

liselerden, yüksek mekteplerden mezun bulan

mak.

vŞarttır. Müstediler ne lise ne de yüksek 

mektep mezunu bulunmadıkları için fakülteye 

"irmek hakkıne malik değildirler.

II - Hükmünden istifade etmek istedikleri 

')(){) sayılı kanun :

Muallimin ve talebenin askerlikten tecilleri 

hakkındaki kanununun ( l ) inci maddesini 

ımıaddiİ22-1-340 tarihli kanuna müzeyyel kanun 

olup yalnız askerlikten tecil hakkında meslt-k 

mektepleri mezunlarına lise mezunları hukuku 

bahş olunmuştur.

|||- A\uhtelif sebejılerle muntazaman liselere 

ckvam edememiş ve şeliadetname alamamış 

bulunan ve haddi zatinde lazım oelen nıalıımatla 

mücehhez olan vatan evlatları lıaiz oldukları 

malumatın kifayetine kanı oldukları takdirde 

liselerin hatta son sınıflarına usulen kavdedil- 

ııiek suretiyle liakalarca imtihanını .^eğirerek lise 

mezunu sıfatını ihraz sureti\ie nari'ılfünıına k;ıyt 

ohıııarıilirler.

İcapı söyleşi klikte:

Yüksek tahsil derslerini ka\rayabılmek ve 

değerli talebe yetişepilmek için fakülte tahsilinin 

sa.ıjlam temel üzerine kurulması her yüzden 

elzem \'e zarurî ^örulnR\î>le keyfiyetin arzuhal 

sahiplerine aulatılmasıııa karar virildi .

K . .V.

421

K .  tarihi 

27-2-1920

89 Ispartada nuıhasebei Viroüden affi 

hususiyesinde Hay- ' 

van bakıcısı Fethul- 

lah .

Raşitoolu Fethullah imzasiyle Yüksek reislik 

makamına sunulan arzuhal I:n. imize gönde

rilmiştir.

Puansız ordusundan kaçarak Türkiyeye 

iltica eylediği ve kazanç ve buna mümasil 

verğilerdeıı muaf tutulması eniriyle Ispartaya
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o
Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası I  l"]ıu*iim(;n kararı v(3 lu* s(,*l)('|)U'iı v<3rildiği

gönderildiği halde İsparta nuıhasebei hususiye- 

, sinden nıuhassas maaşından ka/anç vej-ğisi

I kesildiği cihetle ya bu verğiden muaf tutulma

sının veyahut memleketi olan İrana gönderil- 

' meşini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkta; 

î Müstedi ayda 30 lira ücretle idarei husu- 

- siye eşek aygırı seyisi olarak istihdam edildi- 

' ğinden aylık ücretinden kazanç kanununun 

, 25 inci maddesinin ( 1) inci fıkrası mucibince 

hususî muhasebe dc 3 nisbetinde kazanç 

vei'ğisi kesildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte;

Yapılan muamele kanuna muvafık bulun- 

mağia arzuhal sahibinin gerek kazanç vergisi 

alınmaması ve memleketine gönderilmesi husu- 

'sundaki dileklerinin yerine getirilmesi kabil ohna- 

' yacağının kendisine anlatılmasınâ karar verildi.

K. .V' K tarihi

422 27-2-1029

81 Osmaniyede Dörtyol 

muayene Baytarı İz

zet Ef.

hilafı kamın muame

leden şikayet

Dörtyol muayene baytarı İzzet imzasiyle 

Osmaniye merkezinden Yüksek reislik maka

mına çekilen telgranı En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Vazifesinde suiistimal isnadiyle Dörtyol 

kaymakamı ve Adana \'alisi hakkında kanuna 

muhalif haysiyet kınçı vazifesinden men, 5 
gün lıaı^is ve mahfuzaıı vilayet merkezine 

gcitıderildiğinden adalet istemekten ibarettir.

Da.V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkta:

[ - Mumaileyh rüşvet alırken cünııü meş

hut halinde yakalandığından vilayetin emriyle 

Dcirtyol kaymakamı tarafından tahkikat yapıla

rak vilayetin tasdikiyle tevkif edilmiş ve sonra 

kefaletle tahliye olunmuştur .

II — V'ilayet muhakemat heyetince tahkika

tta görülen noksanların ikmali için evrakın 

Dörtyol kaymakamlığına geri gönderildiği Ce

belibereket vilayetinin iş’anndan anlaşılmıştır, 
dı-nilmektedir.

İcabı müzakere olundukla:
Memur ınulıakemat kanununun hükümlerine 

muvafık olarak yapılan bu muamelata karşı 

bir şey denilemeyeceğiniıı arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V' K. tarihi

423 27^-192F '
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 

1706' Pangaltı: lıamdi F i .

Arzuhal hulasası l'iHcünıoıı kararı ve ut) sul)ç[)leıı voi'ildigi

maaşları hakkında

Ayancık: Cabli oğlu 
karyesinden lazoğlu; 
Menıet Miknıet F i .

Ücretli memur ve serbest meslek erbabı 
namına Hamdi imzasiyle Yüsek reislik maka
mına Pang:altı merkezinden çekilen telgram 
enctimenimize ğönderilmştir.

I Dilekeleri
I Harbiye mektebine sevk olunan serbest 

meslek erbabı ile ücreti maktuah mennırlara
I l-Y - den itibaren maaş verilmeyeceği bildirldi- 

ğinden maduriyetlerini mucip olacak bir hale 
meydan verilmemesini istemekten ibarettir.

M .M .V. ine yazılan teskereye ğelen karşı- 
' lıkta:

Sitaj için harbiye mektebine sevk idilmiş  
olan serbest meslek erbabı ile maktu ücretli 
memurlarından beyanname alınarak mektebe 
girdikleri tarihten -\'|- Q28 nihayetine kadar 

harbiye talebesi gibi 90 kuruş maaş ve 360 kuruş  
tahsisatı fevkalade hesabiyle 450  kuruş aylık ve
ri ld iğ i ve bunların evelki maaş veya ücretleri 
ve ne gibi bir muamele üzerine kat olunduğu 
hakkında bir muamele geçmediği b i ld ir i lm iş t i r .

İcabı görüşüldükte:
Müstedilerin müracaat tarihleri 23-^’-028  

' olmasına ve 1028 haziranı nihayetine kadar 
tahsisatları verilmiş bulunduğuna gört> bun
dan başka şikâyetlerini mucip b ir hal varsa 
bildirmeleri hususunun kendilerine anlatılma
sına karar verildi.

M. .V K . tarihi

424 27-2-1020

Keşif harcınının 
iadesi talebini havi

A\alul gazilerden Memet imzasiyle Yüksek 
reislik makamına sunulan arzuhal encümeni
mize gönderilmiştir.

Dileği :
Olbaptaki kanun mucil)ince talep eylediği 

200 liralık tarla kendisine verilmediğinden 
keşif harcı olarak kendisinden alınan 27 lira
nın geri verilmesini istemekten ibarettir.

A\. M. ine yazılan teskereye gelen cavapta :
A\üstediden alınan 27 liranın kendisine 

geri verildiği Ma. V. inin iş ’arına atfen 
b ild ir i lm iş t ir .

İcabı söyleşildikte:
Arzuhal sahibinin istediği tarlanın verile

memesi esbabı araştırıldıkta metruk mallardan 
olduğu ve halbu ki bu mallar mübadillere
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

322 Üsküdar, Selam siz 

caddesi canbaz Ali 

ağa sokak 7 .V' ha

nede nakliye müfet

tişi merhum miralay 

Muhittin B. zevcesi 

Cemile H.

206 Galatada perşembe 

pazarında Arslan 

hanında mukim Ve- 

ladimir Mırmır oğlu

Avukathk meslekine 

kabulleri

J'^nciiınon karan yo no sob(^pt(m verildiği

ait olup millî ve Ermeni emvalinden bu yolda 

bir tarla varsa tefvizinden çekinilmiyeceği 

anlaşılmış olmağla böyle bir tarla bularak mal 

memurlarına müracaat etmesinin ve istediği 

27 liranın geri verilmesiyle dileği yerine gel

diğinin kendisine bildirilmesine karar verildi.

K. .V K. tarihi

425 27-2-1929

Merhum miralay Mcmet Muhittin B. zev

cesi Cemile imzasıyle Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imizc gönderilmiştir.

Dileği:

312 Neş’etli olup Yunan, Balkan’ Büyük 

harp ve İstiklal muharebelerinde bilfiil hizmet 

eden zevcinin vefatından dolayı kendisine 

tahsısatiyle beraber bir senelik ikaramiye veril

mesini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan teskereye gelen 

cevapta:

7 / 6 / 926 tarihli kanunun ( 12 ) inci 

maddesinde:

Bilfiil 30 sene hizmet eden zabitan memu

rin ve mensubini askeriyeye hini tekaütlerinde 

verileceği musarrah olan ikramiyenin tekaüd- 

den evel vefat edenlerin eytamına verilmesine 

dair bir kayt bulunmamasına ve tekaüdden 

evel vefat edenlerin ailelerine verilecek 

meblağa dair olan mezkûr kanunun 9 uncu 

maddesi ise henüz mevkii tatbika konmamış 

olmasına binaen müstedinin talebi isaf cdile- 

miyeceği bildirilmiştir.

jcabı söyleşiIdikte:

Arzuhal sahibinin dileğini yerine getirmeğe 

halen kanunî imkân görülemediğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi

K. .V' K. tnrihi

426 3-;-1929

Viladimir Mırmıroğlu ve ( 4 ) arkadaşı 

imzalariyla Yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal En. mize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Baroların tasfiyesine dair olan kanuna 

merbut talimatnamenin tatbikından naşi mes

leklerinden çıkarıldıklarından adlî tahkikata
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

.678 Ankara, Bursa ote - i İkramiyesinin itası

linde mukim torul ;

mal müdürlüğünden I

mütekait M.Fuat Ef '

luıcümoıı kararı ve no sobe[)ten verildiği

maruz tutularak haklarının iadesini istemekten 

ibarettir.

Ad: V. ine yazılan teskereye gelen karşı- 
hkta :

Mumaileyhim haklarında evelce baro tefrik 

meclisince kaytlarının terkinine dair verilüp 

itirazları üzerine bittetkik tasdik olunarak 

kat’iyet kesp eden kararın yeniden tetkikine 

mesag olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte :

Geçmişin hesaplarını müsamahalı bir tarzda 

tasfiyeye matuf olan bu yoldaki kararları 

tağyir için ortada muhik bir sebep görüleme

diğinin arzuhal sahiplerine anlatılmasına karar 

verildi.

K. M' K. tarihi

427 3-3-1929

Torul mal müdürlüğünden mütekait Memet 

Fuat imzasiyla Yüksek reislik makamına sunu

lan arzuhal encümenimize ğönderilmiştir.

Dileği

330 senesinde hizmeti 31,5 seneye baliğ 

olduğundan talebile tekaüde sevk olunmuşisede 

335 senesinde tekrar istihdam olunarak 928 

eylülünda yaşı 65e baliğ olduğundan tekrar 

tekaüde sevk idildiği cihetle memurin kanunu

nun 7 linçi maddesi mucibince ikramiyeden 

istifade ettirilmesini istemekten ibarettir.

Ma . V. ine yazılan teskereye gelen kar - 
şılıkta:

f — Mumaileyh 330 senesi zarfında tekaüde 

sevk edilüp tekaüt maaşını almakta iken ğörü- 

len lüzum üzerine memuriyete tayin ve bu defa 

65 yaşını ikmal ettiğinden tekaüde sevkolundugu

II - Memurin kanununun 71 inci maddesi 

65 yaşını ikmal ve bilfiil 30 sene hizmeti 

geçenlere ikramiye verilmesini amir isede mez

kûr kanunun neşrinden mukaddem tekaüde 

sevk olunupta tekrar hizmete alınmış ve bu 

kerre 65 yaşını ikmal etmeleri hasebiyle teka

üde sevk edilmiş olanlara da ikramiye verile

bileceğine dair bir sarahat görülmediği cihetle 

ikramiye ita olunamıyacagı

III - Ancak mülkiye tekaüt kanununun lo 
uncu maddesine tevfikan memuriyetinden çekil

mesi tarihinden itibaren evelce muhassas
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası Kncümen kararı ve ne sebepten verildiği

927 Adananın Saim Beyli 
merkez muallimle

rinden Kerim Cavit 

Ef.

Kaymakamın tahkir 

etmesinden şikâyet

tekaüt maaşının iadeten tahsis kılındığı bildi

rilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Mütekait iken tekrar memuriyete ahnarak 

yaşları 65 e gelen ve tekrar tekaüde sevk edi

len memurlar hakkında memurin kanununda 

sarahat bulunmadığı gibi mülkiye tekaüt kanu

nunun 10 uncu maddesi hükmü mütekaidinden 

memuriyete alınanların ya vazifesinin bitmesi 

veya yaşının 65 e varması dolayısıyla memuriye

tten çekildikleri zaman eskiden aldıkları tekaüt 

maaşının aynen tahsisinden başka bir muameleye 

tabi tutulmadıklarına ve bu vaziyet tekaüde 

sevk olunmak değil tekaüde iade olunmak 

suretinde telakki edildiğine göre arzuhal sahibi

nin kendisini yeniden tekaüt edilmiş addile 

ikramiye istemeke hakkı olmiyacağının kendi

sine anlatılmasına kara verild i.

K. .V

428

K. tarihi 

3-3-1929

Adana Saim Beyli merkez muallimlerinden 

Kerim Cavit imzasiyle Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal encümeıTimize gönderilmiştir.

Dileği :

Kaymakam Vefa Bey kendisini tahkir eyle

diğinden mumaileyh hakkında kanunî muame

lenin tatbikim istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin şahsına hakaret saydığı 

muameleden dolayı ait olduğu mahkemeye 

müracaatla hakkını ihkak eylemesi lazım 

geleceğinin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

K. .V K. tarihi

429 3-3*1929
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Arzulial verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

Ergani ıradeninde 

Sünbülî zade Memet 

Nuri Ef.

Arzuhal hulasası ' İMicüıneıı kararı ve ııe sebeplen verilıliği

Oğlunun evine iadesi Sünbiılî zade Memet Nuri imzasiyle Yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal En. mize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Şeyh Şait isyanından dolayı mahkûm olan 

oğlu Arifin diğer mahkûmler gibi evine iade

sini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan teskereye gelen karşı 

hkta :

I - Müstedinin oğlu Arif, mülga şark 

istiklal mahkemesi mahkûmlerinden olup 10Q7 

sayılı kanuna tevfikan Konya hapisanesine 

nakledilmiş ve tecili takibat kanunundan 

istifade etmesiyle hapisaneden tahliye edil

miştir.

II - Mezkûr kanundan istifade ile tahliye 

olunan bu kabil mahkûmlerin memleketlerine 

iadeleri hakkında kararname istihsal ve mahal

lerine tebligat ifa ve vesikaları irsal edildikten 

sonra memleketlerine sevk ve iade edilmekte 

olduğu halde merkum Arif, hakkında bu yolda 

kararname istihsalini beklemeyerek memleketine 

kaçmış ve bu sabeple tutularak Konyaya iadesi 

hususu Konya vilayetinden Elaziz vilayetine 

yazılmıştır .

III - Bu gibi tecili takibat kanunundan isti

fade ederek tahliye olunan ve memleketlerine 

sevk ve iadeleri hakkında kararname isiihsal 

edilmeksizin memleketlerine kaçan bazı eşhas 

daha bulunduğundan cümlesi hakkında bir 

karar ittihaz edileceğinden yapılacak tebligata 

intizaren merkumun şimdilik Konyaya geri 

gönderilmemesi 19/1/929 tarih ve 412 sayılı 

telgramla Elaziz vilayetine yazılan ve cevaben 

alınan telgramda kefalete rapt edilerek icabında 

celbedilmek üzere serbest bırakılmış olduğu 

bildirilmiştir .
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13 ' Arzuhal verenlerin 

g I adı, sanı ve otur-

<  j____dukian yer_____

Arzuhal hulasası

787 j  Mülga Ankara is-

I tiklal baş kâtibi

I sabıkı Şükrü Halil 

i  Ef.

açık maaşının itası

557 , Ankarada boyacı 

Ali mahallesinde 

çeşme ittisalinde 20 

i  A''lu hanede ŞefikEf.

yellerindeki senedata 

mukabil emlak itası

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

İcabı soyleşildikte :

Emsali hakkında ittihaz olunacak karara 

kadar beklenmesinin arzuhal sahibine anla

tılmasına karar verildi .

K. .V K. tarihi

430 3-3-1929

Mülga Ankara istiklal mahkemesi baş kâ

tibi sabık Şükrü Halil imzasiyla Yüksek reislik 

makamına sunulan arzuhal encümenimize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Ankara istiklal mahkemesi kazaî vazifesine

7 -111- 927 tarihinde nihayet verilmişsede 

heyeti kalemiye ile 31-V-927 tarihine kadar 

vazife yapup maaşını aldığından ] - VI - Q27 

tarihinden itibaren memurin kanununuıı85inci 

maddesi mucibince açık maaşı verilmesini 

istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan teskereye gelen karşı- 

likta:

Ankar istiklal mahkemesi faaliyetine 7-lH 927 

tarihinde nihayet verildiğine ve memurin 

kanununun 85 inci maddesinin tatbikine o 

tarihten sonra başlandığına göre mumaileyhe 

açik maaşı verilmesine kanunen imkân gürül- 

emedigi ve şimdiye kadar hâzineye müracaatına 

dair bir kayde tesadüf edilemediği bildiril

miştir.

İcabı soyleşildikte :

Ankara İstiklal mahkemesi faaliyetine 

memurin kanununun 85 inci maddesinin 

tatbik tarihi olan 1-6-1927 tarihinden evel 

nihayet verilmesi dolayısiyle arzuhal sahibinin 

dileği yerine getirilemiyeceğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

K. »V' K. tarihi

43 r  3-3-1929

Şefik ve arkadaşları imzalarıla Yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal encümeni

mize gönderilmiştir.

Dileği :

Mazbut emlak mukabili olarak ellerine 

verilen alacak vesikalarına mukabil kısmen 

emlak verildiği halde diğer kısım için emlak 

verilmemekte olduğundan haklarının verilme-
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Arzuhal verenlerin 

adı,’ sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası i  Rneümen kararı ve ne sebei)ten verild iğ i

246 Ankara: avukat Ziya 

Ef.

sini istemekten ibarettir .

Ma. V ne yazılan teskereye gelen karşılıkta:

Müstedilerin istihkaklarına mukabil evelce 

almış oldukları emvali işğal olunan müddete 

ait ecrimisil vererek iade ettikleri takdirde 

kendilerine emval verilmesi tensip edilmiş 

olan vilayatta istihkakları tamamına mukabil 

gösterecekleri mütegayyip eşhastan metruk 

arazı ile Da, vekâletince hazine emrine 

terkedilmiş ve edilecek Rum emvali verilebile

ceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Hiyar haklarını kullandırmak suretile 

ittihaz olunan bu tedbire göre muamelede 

serbest bulunduklarının arzuhal sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

432 3-3-1929

açık maaşlarının itası Hayrabolu mııstantıkı sabıkı Yusuf Ziya 

' imzasiyla Yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

j  Hakkında verilen tasfiye kararı VIII - 927 

i nihayetinde kendisine tebliğ olunduğu için 

i  1-V I -927 den tebliğ tarihine kadar açık 

maaşı verilmesini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Evelce verilen 1 7 - H - 929 tarih ve 388 

sayılı kararımızı tağyir edecek diğer bir karar 

vermeğe kanunî imkân bulunmadığının arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

433 3-3-1929

606 I  Ankara da sarı sinani maaşları hakkında 

1559; camii medresesinde 

! mukim Ayşe Hanım

Müteveffa Urfa naibi Halit Ef. zevcesi 

Ayşe imzasiyle Yüksek reislik makamına sunu

lan arzuhal encümenimize gönderilmiştir. 

Dileği:

Zevcinin vefalı dolayisiyla kendisine tahsis 

olunan eramil maaşlarından biriken paranın 

mührü taklit edilerek alındığından hakkının 

kayın İmasını istemekten ibarettiri

Ad. ve Ma. V. letlerine yazılan teskerelere 

gelen cevaplarda:

Muhassasatı zatiye M. lüğünün 24-VII-926 

tarih ve sayılı teskerede:



Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
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Arzuhal hulasası ; Encümen kararı ve ne sebepten veriMigi

« Urfa naibi müteveffa Halit efendi zevcesi 

Ayşe hanımla oğlu Ali Haydar Ef. ye 

tekaüt sandığınca olvakıt mer’i olan nizam

nameye tevfikan 1-111-925 tarihinden itibaren 

225 kuruş maaş tahsis ve 1/328 nihaye

tine kadar İstanbuldan tediye ve 1-11-328 

tarihinden itibaren de Erzuruma tahvil 

olunarak cüzdanlarının Erzurum defter - 

darlığına gönderildiği kayden anlaşılmiş ve 

mumaileyhanın 340 senesi zarfında maaşlarını 

alamadığından bahisle vaki müracaatı üzerine 

keyfiyet Erzurum defterdarlığından sorularak ;

İstihlas tarihinden sonra munıaileyha 

namına tediyat yapılmadığı ve malî kuyudatın 

ziyama binaen geçmiş muamelelere dair kayt 

bulunmadığı bildirilmiş ve oğlu Ali Haydar 

efendinin l-IX-335 tarihinde 1Q yaşını ikmal 

etmiş olduğu cihetle münhal maaşının yarısı 

kanun mucibince Ayşe hanımın maaşına zam 

olunarak Erzurunıun istih lasından itibaren 

müterakim istihkakının def'aten verildiği ve 

elyevnı maaşını her ay muntazaman Ankara 

defterdarlığından almakta olduğu bildirilmiş 

ve keyfiyet kendisine anlatılmış iken bu kerre de 

maaşın noksa)i tahsis edildiğini ve Erzu- 

rumdan hiç maaş almadığını iddia eylemesi 

üzerine muntazam borçlar müdürlüğüne yazılan 

teskereye gelen cevapta:

« Erzurumun istihlasından evelki zamana 

ait kayıtların işgalde tamamen ziyaa uğrama

sına ve mumaileyha tarafından istihlastan 

evelki zamana ait evrakı müsbite göstereme

mekte olmasına ve binnetice bu müddet 

zarfında maaşlarının Erzurum malsandığınca 

tesviye edilip edilmemiş olduğunu tetkik ve 

tevsiki mümkün olmamasına binaen istihlastan 

evelki senelere ait maaşatının deyin ilmühaberine 

raptına mesağ bulunmadığı ve maaşının noksan 

tahsis edildiği iddiasına gelince :

I İşbu maaş mülğa ilmiye tekaüt sandığınca 

' tahsis edilmiş olmasına ve mezkûr sandıklarca 

i tahsis olunan maaşatın tadili ve tashihi 

I yolunda vukubulacak müracaatın nazarı itibara 

I alınmıyarak devrolunduğu veçhile itası mülga 

i  (Şurayı Devlet) in olbaptaki kararı iktizasından 

j bulunduğu ve mührünün taklit edilerek muhassas 

! maaşının sahtekârlık suretile aharı tarafından
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

alındığına dair bir kayıt bulunmadığı bildiril

miştir.

İcabı süyieşildikte :

Yokandnki izahat ve tafsilata göre bu 

bapta muamele tayinine imkân bulunamadığının 

arzuhal sahibine anlatıhnasına karar verildi.

K. .V. K. tarihi

434 3-3-1Q20

822 Akçe şehirde müte

kait telgraf hat me

muru Kâzim Ef.

Maaşının artırılmasi Mütekait telgraf hat memuru Kâzım imza- 

sıla yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Vazife uğrunda uğradığı illet dolayısıla 

tekaüt edilmiş isede verilen maaş idaresine 

kâfi gelmediğinden arttırılmasını istemekten 

ibarettir.

Da. V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkta:

Müstedinin memurin kanununun muvakkat 

1 inci maddesine tevfikan tekaüde sevk olun

duğu ve kabule şayan hizmet müddetinin 25 

seneden az olduğu için tekaüt maaşının mez

kûr maddenin 2 inci fıkrasına tevfikan tahsis 

edilerek arttırılmasına imkân olmadığ bil

dirilmiştir.

İcabı Süyieşildikte:

Memurin kanununun i inci maddesi 2inci 

fıkrası bu maddeye tevfikan tasfiye edilecek 

memurlara verilecek maaş miktarını tespit 

etmiş bulunmagla bu nıiktardan fazla maaş 

tahsisine imkân bulunamıyacagının arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verild i.

K. .V. K. tarihi

435 3-3 1929
-— I ■

763 Yabanabat dava 

vekili M. Adil Ef.

Avukatlık imtihanı

na kabul olunması.

Dava vekili M. Adil imzasila yüksek reis

lik makamına sunulan arzuhal En. imize gön 

derilmiştir.

Dileği:

Baroya girmek için müracaat etmişsede lO 

sene dava vekâleti yapmaklazım geldiği be- 

yaiiile kabul olunmadığından ve halbuki bu 

bapta lazım gelen liyakat ve iktidarı bilimti- 

han gösterebilecğinden baroya kabulüne teva- 

ssüt edilmesini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan teskereye gelen karşı- 

hkta;
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası I Kncümen k a ran  vo ne sebepten verild iğ i

568 Samsun orta ınektep ^Tasfiye kararının ref’i. 

sabik türkçe mual - '

limi Şükrü Emin Ef ı ı

i  Avukatlık kanununun 5inci maddesi: 10 sene 

müstemirren vekâlet icra edenlerin imtihana 

girebilecekleri yazılı olmasına göre müstedi 

' isteğinin yerine getirilmesi mümkün olamıya- 

cağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte :

Müstedi arzuhalinde (ı o) sene müstemirren 

vekâlet yapmadığını muterif bulunmasına ve 

kanun madesi ise bu gibilerden imtihana gir- 

I inek hakkım kaldırmış olmasına göre dileği 

yerine getirilemiyeceğinin kendisine anlatılma

sına karar verild i.

K. .V' K. tarihi

436 3-3-1929

Samsun orta mektep Türkçe muallimi sabik 

Şükrü emin imzasila yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Hakkında tatbik olunan tasfiye muamelesinin 

haksizlığından bahsile tekaüde şevkinden vaz

geçilmesini ve yahut tam maaşla tekaüt edil - 

meşini istemekten ibarettir.

Mf. V. ine yazılan teskereye gelen cevapta:

Samsun orta mektep şube Türkçe muallimi 

olup aczine binaen ve hizmetinden istifade me

mul olmadığından dolayı tasfiyeye tabi tutulan 

müstedi bu muameleyi kabul etmeyerek D. Ş. 

sına müracaat eylemesi üzerine V. çe yazılan 

müdafaa name suretinin gönderildiği ve şahsi

yeti sarih bir surette tasvir olunan mumaileyh 

hakkında ihtiyaç görüldüğü taktirde dosyasile 

birlikte dairesi müdürünün encümene gönde - 

rilecegi bildirilm iştir.

İcabı söyleşildikte :

Gerek müstedi arzuhalinin mündericatı ve 

son tarafları ve gerek V. in D. Ş. sına gön

derdiği müdafaanaıne ve merbutatı ayrıca 

tetkikat icrasına ihtiyaç görülmeyeck surette 

encümeni tatmin eylemiş olmağla dileğinin 

yerine getirilmesi ve kanunen tahsis olunan 

tekaüt maaşının arttıniması imkânı bulunma

dığının kendisine anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

437 3-3-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer _  

Denizli: Hayta Bey 

köyü ihtiyar meclisi

Arzuhal hulasası j Knciimoıı kararı vc no so})oj)t(,Mi verild iğ i

Sularının diğer köy

ler tarafından gasp 

edilmesiden şikâyet

Denizlinin Hayta Bey köyü muhtarı Mustafa 

ve ihtiyar meclisi âzasından Memet imzalarıyla 

Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal encü

menimize gönderilmiştir.

Dilekleri;

Tarlalarını suladıkları Uzun punar çayının 

Karahayta, Aziziye ve Sultaniye köyleri ahalisi 

tarafından gasp edildiğinden mezkûr köyler 

halkının taarruzlarının men'ini istemekten 

ibarettir. ^

Ad. V. ine yazılan teskereye gelen karşı

lıkta :

Karahayta köyü kavmi gayrımahsuru na

mına muhtar Ali ve imam Mustafa Efendile - 

rin umumî vekilleri Feyzi B. tarafından eski

den beri köylerden geçen 3 değirmenlik suyu 

tasarruf ve intifa hakkını eskiden beri evvel 

emirde köyleri ahalisine ait iken Karahayta ve 

Aziziye ve Sultaniye mahallelei-i kavmi gayrıniahsur 

ahalisi tarafından müdahale ve intifadan men 

edilmekte olduğundan müdahalenin men'ine 

dair ikame edilen davanın cereyan eden muha 

kemesi neticesinde Karahayta köyünün e veli 

malum olmadığı ve diğer Aziziye ve Sultaniye 

köylerinin Karahayta köyünden daha evel 

teşkilatı yapıldığı tevatüren dinlenen şahitlerin 

şehadetiyle ve resmî kayt münderecatiyle vuzuh 

ve sübut derecesine vardığından oJveçhile 

Hayta köyü ahalisinin mezkûr suya olan bir- 

tarafla muarazalarının men’ine ve mecellenin

6 inci maddesine tevfikan muhdes harkın 

şeddine kabili temyiz olmak üzere karar verilerek 

ilam suretlerinin l6-lX-g27 tarihinde müddei 

I tarafından müddei aleyhime tebliğ ettirilmiş 

i olduğu ve müddei tarafından hukuk muhakeme 

usulleri kanununun 578 inci maddesi^mucibi

nce mezkûr kanunun meriyet mevkiine konul-

■ duğu tarihten itibaren l 5 gün içinde temyiz 

istidanamesini vermesi ve kanunî muamel- 

i esini ifa ettirmesi lazım gelirken 31 / X /Q27  

I terihinde istidanameyi kaydettirmek suretiyle 

muayyen müddeti geçirmiş olduğundan temyiz 

I  istidasının reddine karar verildiği ve şifahî 

 ̂ izahat alınması suretiyle tashihan tetkiki iıak- 

i kındaki talebin tashihi karar' talebi üzerine 

temyiz tetkikatında .şifahî izahat alınmasına 

: kanunî ınesag olmadığından şifahî izahat
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzulial hulasası

^ ___

875 Tokat : ( 150 )  tel 

sahibi ağacık zade 

Mustafa Ef. ve arka

daşları

Aldıkları emlak tak

sitlerinin yirmi se
neye iblağı

869 İzmir merkez telgı- 

raf nıemurlanndan 

Hüseyin Hüsnü Ef.

Mazuliyet

itası

maaşının

l ' j ıc ü ı ı ıe n  k a r a r ı  vo  n e  sebojtİJM i v e r i ld iğ i

alınması talebinin de reddine karar verildiği 

I bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

! İşbu muhakeme ve muamelenin cereyanında 

kanuna aykırı bir iş görülemeyeceğinden 

, dileklerini yerine getirmeğe kanunî imkân 

bıılunmadığınm kendilerine anlatılınasnıa karar 

verildi.

K. .V K. tarihi

438 3-3-1029

Ağacık zade Mustafa ve arkadaşları imza- 

siyla Tokat merkezinden Yüksek reislik maka

mına çekilen telgranı eııcümeninıi/e gönderil

miştir.

Dilekleri :

8 taksitle satın aldıkları metruk mallar 

taksitlerinin 20 seneye iblng edilmesini iste

mekten ibarettir.

V. ne yazılan teskereye gelen karş'.lık.ta:

Müstedikrin bilmü/ayede satın aldıkları 

malların bedelini 8 senede ve 8 taksitle öde

yeceklerini taahhüt ve müzayede kaimelerine 

bu suretle imza koymuş olduklarına nazaran 

bu müddetin uzatılmasına kanilin imkân olma

dığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahiplerinin taahhüt eyledikleri tak

sitler müddetinin uzatılmasına kanunî imkân 

görülememekle keyfiyetin kendilerine anlatıl

masına karar verildi .

K. .V K. tarihi

439 3-3 - 1020

İzmir merkez telgraf muhabere memurla

rından Hüseyin Hifsnü imzasila Yüksek reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği :

Kendisine mazuliyet maaşı verilmesine dair 

D, Ş. ınca verilen karar hükmüne ittiba 

olunmadığından hakkının verilmesini istemek

ten ibarettir.

Da. V. ine yazılan teskereye, gelen karşı

lıkta :

Mumaileyh hakkında memurin nıuhakemat 

heyetile D. Ş. ınca verilen kararlar kendisini
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası j JMiciimen kararı vo lu; seb(î])len verildiği

mazuliyet maaşı tahsisi cevazını nıutazaınmın 

isede nıazuliyet maaşı almağa müstahik bulun

anların kanunen (6)ay içinde müracaat ve müta- 

lebede bulunmaları ve bu müddet zarhnda 
müracaatta bulunmayanlara bilahara vaki olacak 

müracaatları üzerine müracaatları tarihinden 

itibaren mazuliyet maaşı tahsisi kanun iktiza
sından olup mumaileyh ise bu müddet zarfında 
bir gûna müracaatta bulunmayarak kanunî 

müddet geçtikten sonra müracaat etmiş ve 

müracaatı zamanında da memuriyette müstah- 

tenı bulunmuş olduğundan bittabi kendisine 

mazuliyet maaşı tahsisi kabil olmadığı ve esa

sen yokarıda bildirilen mukarreratta :

« Açıkta geçirdiği müddet için idaresince 

maaş verilmediğine, bu müddet için mazuliyet 

maaşına müstahik olduğunu beyandan ibaret 

olup buda mahsus kanunlarla muayyen şeraite 

göre ifa edilebileceğinden mesulünün isafı 

yoluna gidilemiyeceği bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte:

Memurini mülkiye mazuliyet maaşlarına 

dair olan kanunun muaddel 7 inci maddesi;

«Mazuliyet maaşı tarihi azilden itibaren tah

sis olunur. Tarihi azlinden itibaren'öay zarfında 

bila özrin mazuliyet maaşı tahsisi talep etmiyen 
memura mazuliyet maaşı istidasının hava

lesi tarihinden itibaren tahsis [ve ita olunur» 

Sarahatini havi olduğuna ve arzuhal sahibi 6ay 

içinde7müracaat etmemekle'  ̂beraber müracaatı 

sirada memuriyette bulunmasına göre mazuliyet 
maaşı istemeğe hakkı bulunmadığının kendisine 
anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

440 3-3 -1929



T. lî. M. M. Jktbaası



I Cumartesi | 
•••••••

{ '30-m-1929 j
T B. M. M.

ARZUHAL KNCÜMKNİ

Cumartesi günleri 

basılır ve dağıtılır

H A F T A I - I K  K A R A R  C E T V E L .  I

Sayı : 18 II"-

N
i-i

<

335
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur-

duklan yer _ _______  . - _ _________

Krzurunı askerlik da-, Kızının liseye kabulü' Binbaşı Mehmet Fahri B. ( 44-318) imza-

iresi müllıakı binbaşı 

Mehmet Fahri Ff.

984 i Pangaltı : bilezikçi 

I sokağında 106-108 

N. hanede Hayri B.

; sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

I En, imize gönderilmiştir.

Dileği :

Kızının erkek lisesine neharî olarak deva

mına müsaade olunmasını istemekten ibarettir, 

j Mf. V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkta; 

i Frzurum erkek lisesi muhtelit olmadığı 

j için müstedinin kızı kabul olunamadığı ve 

I  kızı muallim mektebine alınmasını istemediği 

takdirde bu sene için b'r şey yapılamıyacağı 

I bildirilmiştir.

I İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

I karar verildi.

! K. K. tarihi

En. kararını kabul 

etmediğine dair

441 20-3-1929

Hayri imzasile Pangaltı merkezinden 

Yüksek Reislik makamına çekilen telgram encü

menimize gönderilmiştir.

Dileği :

En. iniizce 2 6 -II- 1928 ve 12-XII-1928 

tarihlerinde verilen 349 ve 157 sayılı karar

ları kabul etmiyerek muhtelit mahkemeye baş 

vuracağını bildirmekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

1 inci ve ikinci kararlarımızı değiştirecek 

kanunî bir sebep görülmediğinin telgram 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. M  K. tarihi

899 i Samsun: ( 1728 ) ! Karısının nezaret al- 

tel sahibi Miralay tına alınmasından 

Mütekaidi Selanikli şikâyet

442 20-3-1929

Nafiz imzasila Samsun merkezinden Yük

sek Reislik makamına çekilen telgram E. imize 

gönderilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur-

_ _  d u k la n ^ r _______
Nafiz B.

Arzuhal hulasası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

I I

80 I Rize: hapisanesinde i Afları hakkında 

j Ali Rİ7a , Şaban , ' 

i Nazım , |

Dileği:

Bir takım sebeplerden başka Bafra çarşı

sında yapılan bir katil failinin yakalanmasında 

zabıta vazifesi yapılmadığından dolayı yaptığı 

şikâyetten darılan jandarma kumandanının 

bir tertip ile evine musafirliğe giden kansna 

irtica isnadile 3 şubattanberi nazaret altına 

alınarak hala mevkuf bulunduğundan haksız 

muameleden kayırılmasım istemekten ibarettir. 

Da. V. ine yazılan teskereye gelen cevapta; 

İmza sahibinin karısı Zeliha hanımın ma

halle muhtarının evinde:

or Camilere çalğı konacağını, orucun ve 

sünnetin kaldırılacağını j»

Söylediği Bafra kaymakamlığınca işidilmesi 

üzerine kaymakamın vilayete bildirerek mahal

lince yapılan tahkikat neticesinde işbu hanı- 

; min bu sözleri söylediğil anlaşilarak adliyeye 
verildiği ve kanun hilafina tevkif edildiği 

1 yolundaki iddia üzerine Samsun valisinin Baf- 

I raya giderek yaptığı tahkikatta işbu kanunun 

’ bu iş dolayısıla 45 saat hastanede nazaret 

altında bulunduğu ve işinbüylece fazla uzaması 

i bu kanunun cürüm isnat eylediği kimselerin 

{ çabuk bulunmamasından ileri geldiği ve bu- 

I nunla beraber Bafrada bulunan mülkiye mü- 

I fettişine bu iş hakkında tahkikat yaptırıldığı 

' da bildirilmiştir.

I İcabı söyleşiIdikte:

: Cümhuriyet hükümetinin bu işin duğru- 

luğuna varmak için bütün vasıtaları la çaliştiğı 

görülmüş olmağla tahkikatın ortaya çıkacağından 

enin olmasının telğram sahibine anlatılmsına 

i karar verildi.

K. .V K. tarihi

443 20-3-1929

Rize hapisanesinde mahpus Bıldırcın kö

yünden Demirci oğullarından Ömer oğlu Ali 

Rıza ve iki arkadaşı imzalarila Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal Encümenimize 

gönderilmiştir .

Dilekleri :

Temyiz mahkemesince göz önüne alıımııyan 

adlî hata iddialarının tetkik ve tahkikile ceza

larının affedilmesini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan teskereye gelen cevapta:
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

! j
i

Haklanndaki hükmün temyiz mahkemesince

1475İ İzmir hapisanesin- i Affı hakkında. 

I de mahkûm Sökeli i 

I Yahya Ef.

tasdik kıhndığı ve hükümde adlî hata bulun

madığı ve delillerin takdiri mahkemeye ait 

salahiyet cümlesinden bulunmasına ve halen 

hususî af alınmasını mucip kanunî esbap gö

rülmemesine mebni afları hakkında bir mua

mele yapılmasına imkân olmadığı bildiril

miştir .

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahiplerinin dileklerinin yerine 

getirmeye kanunî imkân bulunmadığının ken

dilerine anlatılmasına karar verildi .

K. M' K. tarihi

444 20 -3 - 1929

İzmir hapisanesinde mahkûm Sökeli Yahya 

iır.zasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Muhakemesinde yapılan Adlî hatanın 

tashihini istemekten ibarettir.

Ad. V. yazılan teskereye gelen cevapta:

Arzuhal sahibi Yahyanın anlaşılamayan 

arkadaşlarila -IV- gecesi silahlı olarak İzmirin 

Sancaklı köyünü basarak teravih namazı 

kılmakta olan halkı camide soyduğu ve Ah- 

metçiğin evine gidüp karısı Arzuya işkence 

yapmak suretile parasını çaldığı ve müstemir- 

ren eşkıyalık yapmaması muhaffef sebeplerden 

sayılarak eski ceza kanununun 219 uncu 

maddesine göre 15 yıl küreğe konulmasına 

Ankara İstiklal mahkemesince 4-X-341 tarihin

de karar verilerek, yerine getirilmekte olduğu 

ve mahkemelerin cürmün sübutüne müteallik 

delillerin takdirinde mutlak olan kanunî 

haklarına karşı dermeyan olunan itiraz kabjule 

şayan görülmediği bildirilmiştir. '

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin dileğini yerine getirmeğe 

kanunî imkân görülemediğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

K.

445

K. tarihi 

20-3-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası i Encümen karan ve ne sebepten verildiği

855 Beşiktaş: Abbas ağa | 

yeni mahalle ıhla

mur caddesi yıldız ' 

bostan sokağı ı .V 

İl hanede mukim • 

Levazım Kaymakam

Tekaüt muamelesi

nin ref'i.

Mütekaidi 

Kadri Ef.

Ahmet

982 Bilecik, Maliye san- I Para ikrazı istirha 

dik emini A. Riza Ef mını havi

!

107 Alay 9 ta: 2 bülük 

6 efradından Sıvaslı 

i Ahmet Muzaffer Ef

Ailesine muavenet 

talebini havi

Mütekait Lev- zım Kaymakamı A. Kadri 

imzasıyla Yüksek Reislik makamına sunulan ar

zuhal En. imize .gönderilmiştir.

Dileği :

Kanuna muhalif olark iıakkında yapılan 

tekaüt muamelesinin kaldınlırıasmı istemekten 

ibarettir.

M. M V. ine yazılan teskereye kelen cevapta:

Mumaileyhin sicil talimatının 33 üncü ve 

tekaüt ve istifa kanununun 2 inci maddesinin 

( ademi liyakat) fıkrasına tevfikan tekaüdünün 

yapıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Gösterilen kanun maddelerine göre muamele 

ifasında vekâletin salahiyeti derkâr olmağla 

arzuhal sahibi dileğinin yerine getirilmiyeceği- 

nin kendisine bildirilmesine karar verildi.

K. .V. K. tarihi

446 20-3-1929

Asker efradından Mahmut oğlu Ahmet 

Muzaffer imzasıyla Yüksek Reislik makannna 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Muinsiz kalan ailesinin geçinmesi için 

mahallesi ihtiyar meclisince yapılan listedeki 

matlubatının tahsil ve ailesine verilmesini 

istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan teskereye gelen cavapta:

Müstedinin mahallesi ihtiyar hey'eti tara

fından tanzim edilen muaveneti havi defter 

anasına verilerek anası tarafından tahsilat 

yapıldığı ve müsted’inin de askerden terhis 

edilerek evine geldiği bildirilmiştir.

İcabı Söyleşildikte:

Mahallesine salınan paranın anası tarafından 

alındığına kendisinin de askerden salıverildiğine 

göre yapılacak bir iş kalmadığının kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

K^ A" K. t^rjhi

447 20- 3- 1929

Bilecik sandik emini A. Rıza imzasıyla 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği :

M illî mallerden müzayede ile satın aldığı
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası

986 Kastamonu ( 86 ) Af talebine dair

A" tel sahibi :

i Hapisanede ınahk- 

|ûm Hüseyin Avni Ff.

608 I  Elbistan tikrak ka

ryesi muhtarı Hü- 

, seym Eı.

Encümen k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

tütün zer'ine müsa

ade talebini havi

evin taksit bedellerini vermeğe müktedir ol - 

madığından 600 hra miktarında olan borcu - 

mm ya Ziraat Bankasından veya Hâzineden 

verilmesini istemekten ibarettir.

İcabi söyleşildikte :

Hiç bir kanuna uymayan arzuhal sahibi 

dileğinin yerine getirilmesine imkân görül - 

mediğinin kendisine anlatılmasına karar verildi

K. A" K. tarihi

448 20-3-1929

Kastamonu hapisanesi mahkûmini namına 

Hacı Bıyıkoğlu Hüseyin Avni imzasıyla Yüksek 

Reislik makamına çekilen telğıram encümeni

mize gönderilmiştir .

Dilekleri:

Affedilmelerini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte ;

Bubapta yapilan bir çok müracaatlara 

verilen kararlarımızda da bildirildiği üezre 

Cümhuriyet Hükümetince görülecek lüzum ve 

iktizada maada hususlarda Türk vatandaşla

rının affedilmelerini ^kıllarından çıkararak bir 

cürüm işlerken Cümhuriyet kanunlarına çarpı

larak verdiği cezayı bitirmekten başka kurtuluş 

çaresi olmadığını düşünmeleri icap edeceğinin 

arzu hal sahiplerine anlatılmasına ve dilekleri 

yerine getiriİmiyeceğinin bildirilmesine karar 

verildi.

K. A’ K. tarihi

439 20-3-1929

Elbistanın Tabıkran köyü muhtarı ve ihti

yar meclisi azalan mühürlerile Yüksek Reislik 

makamına verilen arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dilekleri :

Köylerinde Tütün ekmeğe müsaade olun

masını istemekten ibarettir.

İk. V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkta:

Bu köyde tütün zer’iyatına müsaade veril

mesi mümkün olamayacağı Mİ. V. i ifadesiyle 

bildirilmiş olmağla dilekleri yerine getirilme

yeceğinin arzuhal sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.
K. A- K. tarihi

450 20-3-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası r]neümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

456 1 Bor: Hacı Mahmut 

' mahallesinden Sırrı 

1 Ef. validesi İnayet 

' Hanım

Şehit oğlundan do

layı maaş tahsisi

1

Sırrı Ef. annesi İnayet imzasıyla Yüksek Reis

lik makamına sunulan arzuhal Encümenimize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Büyük harpte esir edilerek şehit edilen oğlu 

Süleyman Sırrı Ef. den dolayı kendisine elan 

maaş tahsis olunmadığından kendisine evet ve

ya hayır bir cevap verilmesini istemekten 

ibarettir.

M. M. V. ine yazılan teskereye gelen 

cevapta :

Mülazım Süleyman Sırrı Efendinin şehadeti 

bu kerre tevsik edilmeğle maaşa müstehak aile

sine maaş tahsis kılınmak üzere tahkikat evrakı

nın gönderilmesi lüzumunun Niğde şubesine 

yazıldığı bildirilmiş olmağla keyfiyetin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verild i.

K. K. tarihi

882

451 20-3-1929

Sivasta: bahtiyar bo- 

stanı mahallesinde

2 numarada sabık 

hakim Ahmet Hilmi 

Ef.

Avukatlık yapmasına 

müsaade edilmesi

850 ] Keskinde: Bulgaris- 

I tan muhacırlennden 

' Hüseyinoğlu Ali 

I Çavuş

Sabık hakimlerden Hasköylü Ahmet Hilmi 

imzasıyla Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Avukatlık yapmasına müsaade olunmasını 

istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan teskereye gelen cevapta: 

Avukatlık yapmak üzere ruhsatname verilmesini 

isteyenlerin talimatnamesine tevfikan evvel 

emirde avukatlık yapacağı mahal Baro veya 

Adliye Encümenine müracaatları muktazi bulun

duğu bildirilmiştir

İcabı söyleşildikte ;

Verilen karşıhk dairesinde müracaatta bulu

nmasının arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

K. A". K. tarihi

452 20-3 1929

Bulgaristan muhacırlenndan Hüseyinoğlu 

Ali Çavuş imzasiiyla Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

D ile ğ i:

Keskinde bedeli takdir olunarak kendisine 

verilen dükkân ve evin meccanen teffiz 

edilmesini istemekten ibarettir.



Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

558 İstanbul Alemdar 

caddesi, Haşan paşa 

konağında mukim Sul 

tan Memet salis tûr- 

bedarı M. Hayri Ef.

Maaşı hakkında

Da. V. ine yazılan teskereye gelen karşı

lıkta :

Borçlanma kanununa tevfikan tahsis olu

nan ev ile dükkânın meccanen itasına 

kanunî imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Borçlanma kanununa tevfikan emlak tefev- 

vüz edenlerin muayyen taksitleri ödemeği 

taahhüt etmiş bulundukları cihetle bu gibi 

borçluların borçlarının effi için kanunda bir 

sarahat bulunmadığından dileğinin yerine 

getirilmiyeceğinin arzuhal sahibine anlatılma

sına karar verildi.

K. K. tarihi

453 20-3-1929

İstanbul Posta ve Telğraf memurlarından 

M. Hayri imzasiiyla Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir. 

Dileği:

I  Üçüncü Memet türbedarlığından aldığı 

! maaşın türbeler her ne kadar ilğa olunmuş 

isede talimatname ahkâmına göre kendisine 

: yeni bir cihet tevcih olununcaya kadar - 

I verilmesini istemekten ibarettir.

Ma. V'. ine yazılan teskereye verilen 

, karşılıkta D. Ş. i ınusaddak suretinde:

1 I - 30-XI-341 tarih ve 677 sayıh kanunla 

türbeler kapadıhp türbedarhklar kaldırılmış 

I ve bu kanunda türbedarlar muhassasatını 

vermeğe devam olunacağına dair bir sarahat 

i ve kayıt yoktur.

II - İşbu kanunun mer'î olduğu tarihten 

itibaren türbedarlık namiyle bir hizmet kalma-

! dığından umumî kaide olarak hizmet mukabili 

I verilmekte olan muhassasatın artık verilmesin- 

' de devam etmeğe imkân yoktur.

III - Bu kanundan evvel îc. V. H. ince 

i verilen 2/IX/341 tarihli kararnamenin 6 mcı 

i maddesinde : Türbedarlık cihetini haiz bulu- 

I nanların muhassasatıoın tesviyesine devam 

I olunacağı ve fakat imamet muezinlik kayyumiyk 

; cihata tayin edilenlerin muhassasatlarımn kat 

I olunacağı :

, Yazılı isede kanunun neşrinden sonra 

! kararnamenin buna dair olan kayitlerinin 

i  hükmü olmayacağı gibi aksi farz olunsa bile
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası .Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

'892 , K. 8 Fırka 12 top- 

I cü alay 12 bölük l 

' batarya zabiti yüz

başı Lutfullah Ef.

Kıt'asının

itiraz

kararnamedeki kayitlerden işbu muhassasatın 

geçinmeleri bu yüzden olanlara verileceği pek 

açık olarak anlaşılmaktadır.

IV - Yukarıdaki mutalea bu gibiler nuıhas- 

sasatının imamlık ve saire gibi vazifelere tayin 

edildikçe kat edilmesile müeyyet olup bu gün 

memur olup geçinmesi bu muhassasata mün

hasır bulunmadığı anlaşılan nıüsted'iye bu 

muhassasatın verilmesine kanunî imkân yoktur.

İcabı söyleşildikte :

Kapatılan türbeler türbedarlarına imamlık 

ve sair cihetler verilinceye kadar muhassasat- 

lannın verilmesi geçinmesi bu vazifeye mün

hasır olanlara mahsus olup arzuhal sah ibişe 

resmî bir vazife ile muvazzaf bulunduğundan 

dileğinin yerine ketirilmesi mümkün olamaya

cağının kendisine anlatılmasına karar verildi.

K. M' K. tarihi

teptiline

454 20-3-1929

Yüksek Reislik 

encümenimize

Yüzbaşı Lutfullah imzasıyla 

makamına sunulan arzuhal 

gönderilmiştir.

Dileği :

Kıt’asımntepdilini şeref ve haysiyetine sürü

lmüş bir leke saydığından bu vaziyetten kur

tarılmasını istemekten ibarettir .

M. M. V. ine yazılan teskereye gelen karşı- 

lıktata:

Ordu zabıtamın kemmiyyet ve keyfiyyet 

itibarile daima ınütevazin bulundurmak 

ihtiyacina binaen zabitanın rızasına bakılmaya- 

rak nakil ve tayin muameleleri yapılmakta 

olduğu va müsted'i de bu esasa tevfikan 12 F- 

Top. A. i Bi batarya zabitliğine tayin edildiği 

bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte;

Bu muamelenin Ordunun evvel ve ahir 

yapageldiği nakil ve tayin muamelesinden 

başka hususî bir mahiyeti haiz olmadığı 

anlaşılmış olmağla keyfiyetin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verild i.

K. .V K. tarihi

455 20-3-1929
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452

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer 

Malatya : Ata bey 

karyeli bodur zade 

Hacı İsmail Ef.

Arzuhal hulasası ! hııcünıcn kararı vo nu seb^ptoıı verildiği

Karyelerinin

hakkında

suları Âta bey köyünden Bk)dur oğlu HacıTsmail 

ve arkadaşları imzaları la Malatya merkezinden 

Yüksek Reislik makamına çekilen telğram En. 
imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Ata bey ve Maşer mezrealanndaki bir kaç 

parça tarlalarını sulamağa münhasır sulara vila

yetçe fuzulî müdahale olunduğundan müktesep 

haklarının korunmasını istemekten ibarettir .

Da. V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkta

Müştekilerin bu su üzerinde hiç bir hak
ları olmadığı ve bu husus için müracaat etti

kleri hukuk mahkemesince de haksızhklan 

tebeyyün - ettiği cihetle ahalinin mütesaviyen 

bu sudan istifade edebilmesi için vilayetçe 

fahriyen tayin edilen bir memur vesatatile 

su bölüştürülmekte bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşi İd i kte:

Halkın hakkını muhafazadan başka hiç 

bir mana ifade etmiyen bu muamelenin şikâ

yeti mucip bir ciheti ğörülmediğinin telgram 

sahiplerine anlatılmasına karar verildi,
K. .V K. tarihi

456 20-3-1929

661 İstanbul kadıköy in 

önü sokak 9 Ali 

Rıza Ef.

Vazifesine nihayet 

verilmesinden şikâ

yet

Ali Riza imzasıla Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal E. imize gönderilmiştir.

Dileği :

İspirtolu içkiler inhisar idaresindeki mura- 

kiplik vazifesine nihayet verildiğinden hakkın- 

daki kararın tash-ihini istemekten ibarettir .

Mİ. V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkta:

Mumaileyh esbabi sıhhiye dolayisıla (1) 

yıl içinde ( 7,5 ) ay mezuniyet aldığından 
kaydi terkin edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:
Arzuhal sahibinin raporlarla sabit olan 

sıhhî ahvali dolayisıla idarenin bu baptaki 

muamelesi zarurî ve inhisar idareleri memur - 

lan hususî şeraite tabi olup kendilerinin memu

rin kanunu ahkâmından istifade edememeleri 

tabii bulunduğunun arzuhal sahibine anlatıl - 

masına karar verildi.

K. .V. K. tarihi

457 20-.M929
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902

Arzulial verenlerin 

adı,' sanı ve otur

dukları yer 

Bolvadin Çiftlik köy 

ihtiyar Heyeti

Arzuhal hulasası

Vergi toplanmasının 

bir müddet tehiri.

384 İstanbul hapisanei , 

umumisinde Sinop-  ̂

lu İslam oğlu Kemal

' Sinop hapisanesine 

nakli

l'jıciimen ka ran  vo no sobopleu vnriM igi

' Çiftlik köyü muhtar ve ihtiyar meclisi nıü- 

! Iıûrlerile Yüksek Reislik makamına sunulan 

; arzuhal En. im ize gönderilmiştir .

Dilekleri :

İki yıldır kuraklık dolayisile mahsul kaldı

ramadıklarından vergi toplanmasının 3 ay geri 

bırakılmasını istemekten ibarettir .

, İk. V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkta:

I - Vergilerin toplanmasının geri bırakıl

masına imkân olmadıgM ,

H - Bu köy çiftçilerine ziraat bankasından 

vilayete yeni verilen yazlık tohumluk tahsisatından 

yardım yapılması Afyonkarahisar Vilayetine 

yazıldığı bildirilmiş olmağla işin arzuhal sahi

bine anlatılmasına karar verildi .

'K . .V' K- tarihi 

4 İ8 ’ Y6j^ T 9 2 9

İstanbul U. hapishanesinde mahbus Sinop

lu İslam oğlu Kemal imzasıla Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal E. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

İstiklal mahkemesince mahkûm olduğu 15 

sene hapis cezasının Sinop haı^ishanesinde 

ikmalini istemekten ibcuettir.

Da. V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhin mahkûm olduğu ceza müd

deti bakiyesini İstanbul hapishanesinde bitir

mesi istiklal mahkemesi kararı iktizasından 

bulunduğu bildirilmekle Sinop hapishanesine 

tekrar nakline imkân görülmediği bildirilmiş 

olmağla arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

K. .V' K. tarihi

459 20-3-1929

058 Beyoğlu: ( 550 ) N. 

tel sahibi Basra va

puru kamarotların

dan Halil Fi.

İstidalarından bir 

netice almadığından 

şikâyet

Kamaroi Halil imzasilc Beyoğlu merke

zinden Yüksek Reislik makamına çekilen 

telgram Encümenimize gönderilmiştir,

Dileği :

Seyri sefain idaresine verdiği bir çok arzu- 

haliarı hıfzedilerek bir şey denilmediği için 

sebebinin araştırılmasını istemekten ibarettir.

İk. V. ine yazılan teskereye gelen karşı

lıkta :

Seyrisefâin idaresine verdiği bir çok
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal iutlasası ' Mneümon k a ran  no sebepten verildig^i

j arzuhal ve telgranı suretlerinden gönderilen 

I 4 tanesinin nıûtakasından da hali anlaşılan 

I arzuhal sahibinin nıahza emektarlığı dolayisile 

I işi nisbeten en hafif olan bir gemide kullanıl

makta bulunduğu bildirilmiştir, 

i İcabı söyleşildikte :

I  Okunan arzuhal suretlerine nazaran müstedi 

hakkında yapılan muamelenin şafakat hislerinden 

mülhem olduğu anlaşılmağla keyfiyetin kendi

sine anlatılmasına karar verildi.

K. .,V’ K. tarihi

460 20-3-1929

791 Ürgüp : Esat ağa 

mahallesi muhtarlı

ğı

Evkafça zaptolunan 

akar hakkında

Ürg:üp mahalleleri muhtarları mühür ve 

imzalarile Yüksek Reislik makamına surtulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Evkaf idaresince zaptolunan mülk ve 

akarların sular kanunu mücibince mahalli 

Belediyesine devir ve teslimini istemekten 

ibarettir.

Ev. U. M. lüğüne yazılan teskereye gelen 

cevapta :

I - Ürgüp kazasındaki cami ve mescitlerin 

akarları 341 senesine kadar avkaf tarafından 

idare olunmuş ve vergileri de verilmiştir.

II - O tarihte ahalinin intihabı ve müftilik 

makamının müraselelerile mütevelli tayin edi

lenlerle ihtiyar heyetine sabık memur zama

nında hotbehot verilmiştir.

III - Vakıf varidatının böyle salahiyettar 

olmayan ellerde bırakılmasına kanun mesag 

vermediğinden ve idareleri zamanına ait mu

hasebeye de yanaşmamakta olduklarından vakıf 

akaretin bunlardan alınarak zabıt ve idaresi 

temin olunmak üzere mezat kaimeleri tanzim 

ve kaymakamlığa gönderilmiş bir taraftan 

da mezkûr akarlar icar bedellerinden her bir 

mütevelli ve ihtiyar heyetinin 7-8 yüz lirayı 

mütecaviz zimmetlerinin tahsili için takibatta 

bulunulmaktadır. *

IV - İddia olunan akarlar kamilen camilere 

meşrut olduğu Varidat ve Tapu idaresince 

de mukayyet olup sulara meşrut olduğuna 

dair vakıfname ve ilam ğibi resmî vesikalar 

gösterilmediği gibi mezkur akarlaıın avariz 

akçelerile alındığına dair de vesika almayıp
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası ı Encümen k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

836 İstanbul: Köprülü 

han ( 41 ) .A” da 
deri fabrikası mü - 

dürü Hacı Emin zade 
Mustafa Ef.

Rusyaya ihraç olu

nacak deriler hak - 

kında.

kuru bir sözden ibaret olduğu ve bu akaretin 

namına yazıh olması da tahrir esnasında 

vergilerinin tahsil yerleri malum olmak üzere 

mütevelli ve mütevelli mahiyetinde bulunan 

şahıslar namlarına yazılıp kaydedilen vaktf 

akarlardan bulunmuştur, denilmektedir.

İcadı söyleşildikte;

Vakiflar U. M. lüğünün gösterdiği resmî 

vesikalara karşı bir iddia varsa mahkemeye 

müracaatla bir hüküm elde etmeleri iktiza 
edeceğinin arzuhal sahihlerine anlatılmasına 

karar verildi.

K. K. tarihi

461 24-3-1929

Hacı Emin oğlu Mustafa imzasila Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. iniize 

gönderilmiştir.
Dileği:

Rusyaya çıkarılacak matalann dağıdılması 

hakkındaki talimatname kötü kullanıldığından 

tahkik ve teftiş yapılmasını istemekten ibarettir, 

îk. V.ine yazılan teskereye gelen karşılıkta:

I - Müstedinin arzuhahnde bildirdiği 

hususlar tahakkuk eylediği halde fail ve 

müsebbiplerinin haklarında kanunî muamele 

yapılacağı gibi bu hareketin tahakkuku halinde 
ihraç hakları iptal edilenlere ait miktarın 

kendilerine verilmesi icap etmiyeceği ve 
ancak yeni bir dağıtma yapılırsa emsalile 

beraber kendisinin de göz önünde bulunduru

lacağı tabii olduğu.

I II - Deri tevziatında fabrikaya en yüksek 

i  nisbet olan 800 kilo ve valeks tevziatında 

! Hacı Emin oğlu Mustafa efendiye şahsi için 

i 7000 kilo verildiği ve emsalinden tefriki ve 
; kendisine daha yüksek hisse itası diğer ala- 
I kadarlardan bihakkın iştikâ ve tazallümatına 

i meydan açabileceğinden kendisi hakkında yapılan 

j muamelelerin talimatnameye muvafık bulundu- 

j ğu bildirilmiştir .

' İcabı söyleşildikte:

Bu işte arzuhal sahibinin anlattığı fena- 

Iıklar varsa - bu yuldaki muamelelerin ati sela- 

I metini temin için - faillerin meydana çıkarılop 

•cezalandırılmaları hususunun bir an evel meydana 

, getirilmesini ünlü İk. V. inden temenni ile
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

mmm İ»lg«!J»Wİ

Arzuhal hulâsası j lincürnen kararı ve ut* sohoplen verild iğ i

947 İstanbul Fatih, Zey- 

' rekie Zeyrek başı 

I sokağında (5) .V* lu 

I hanede Ali Kâzım Ef.,

Bir vazifeye tayijii

beraber vaktile yapılan tevziata göre ticarî 

muamelelerini kuran bir takım tüccarların 

muamelatını karmakarışık edeceğinden zaten 

talimatname mucibince katiyet kespeden 

tevziatın yeniden yapılması kabil olmıyacağı- 

nın, diğer hususlarda ise talimatnameye mu

vafık hareket olmadığının arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. Â* K. jarihi 

462 24-3-19*29 ”

Ali Kâzım imzasile Yüksek Reislik makamı

na sunulan arzuhal Fn. miz^ ^jönderilmiştir.

Dileği:
Kendisinin inhisar idarelerinden birinde 

kullamimasını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Oerçi 12/XII/928 tarilı ve 140 sayılı 

kararımızda arzuhal sahibinin dileği açıkça 

anlaşılmadığından muamele tayin edilemiyeceği 

bildirilmiş iscde nıeınuriyet taleplerinin B.

M. ine değil ait olduğu daireye müracaatla 

elde edilebileceğine göre keyfiyetin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. A" K. tarihi

463 24-3-1929

IV  >  •  •
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası Kncünu'n kararı v«3 ne s(‘boptcn verildiği

867 I Konyanin Babı ak- 
®24 1 saray ıttahal leşinde 

I mukim Başarlızade 

1 Mustafa Lutfi ef.

İlgın bataklığı hak

kında

Başaralızade Mustafa imzasile Yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 
gönderilmiştir.

Dileği :

Ilgın batakhğıııın kurutulması imtiyazının 

civar köylülere ait olduğuna dair En. imizin 

( B. M. M. Muh. En. inin 12-IH- 1341 tarih

ve sayılı mazbatası hükmünün mahfuzi- 

yeti itibarile verilen 20-1-929 tarih ve 283 

sayılı karara itiraz ederek Vilayet U. M. si 

gerçi evvelce bu imtiyazı köylülere vermiş 

isede muayyen olan ( 3 ) sene zarfında köy

lüler bataklığı kurutmağa teşebbüs bile etme

dikleri fen memurlarınca anlaşılarak îdarei U. 

Vil. kanununun 78 inci muaddel maddesi 

(2) inci zeyli mucibince ve Vilayet U. M. ince 

yeniden lO/IV/1928 tarihinde ittihaz olunan 

kara'r katiyet kesbetmiş olduğundan hakkının 

kayırılmasını istemekten ibarettir.

îcabi söyleşiidikte :

B. M. M. Mu. E. niıı ibtina eylediği Konya 

Vil. U. M. inin bu meseleye dair olan zabıt 

^musaddak suretinin celbile bataklığın kuru

tulması hakkının 3 sene müddetle köylüye 

verilüp verilmediği keyfiyetinin anlaşılmasına 
karar verilmişti.

Da. V. vesatatile getirilen 8/II/341 tarihli 

zabıt suretinde : '

« İdarei hususiye! vilayet kanununun 7S 

inci maddesinin 2 inci zeyli bu gibi batak

lıkların vilayet varidatı adiye ve fevkaladesinin 

tahammülü nisbetinde İslah ve teybisi imti

yazının itasını V̂ il. U. M. inin salâhiyeti ve 

vilayete ait hidematı mahalliye sırasında 

tadat ve lasrih etmesine nazaran mezkur 

bataklığa ait imtiyaz ve ruhsatiyenin itası 

Vil. U.M. ine ait vazaif cümlesinden bulunmuş
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Arzuhal hulasası Eıuniruen k a ran  vo no s«bo|)lon verild iğ i

ve bu sarahat karşısındaki ınukaiTeratın kanu

nen bir gûna hükıını ve kuvveti haiz olmaya

cağı derkâr bulunmuş olmasına ve mezkûr 

bataklığın 8-10 köyiuı vasatında ve esasen 

bataklık halini almazdan evvel bunların 

mer'a ve mezraası olduğu tahkikatı vakıadan 

müsteban bulunmasına nazaran imtiyazın 

mezkûr köyler ahalisine itasi münasip görül- 

meğle keyfiyetin tezkkürü zımnında H. U. ye 

takdim kılındı.

Rs. — Söz isteyen varmı?

Encümen nıazbatasi muvafıktır, sarahati 

kanuniye vardır,

Kabul sesleri.

Reis — Encümen mazbatası aynen kabul 

edildi.» diye yazıhdu'.

İcabi tekar süyleşildikte;

341 senesi Vil. U. M. isi kararında:

« İmtiyazın mezkûr köyler ahalisine itası 

münasip görülmekle » denilmekle verilen 

imtiyaz bir müddetle mukayyet olmayıp 

I  alelıtlak kendilerine imtiyaz verildiğinden ve 

bu karar o tarihte D, Ş. sı makamına kaim 

' olan B. M. M. Muh. Encümenince de tasdik 

I olunduğundan köylülere müracaat olunup 

! tayin olunacak bir müddet zarfında ciddî te

şebbüs almadıkları takdirde - sıhhati umumiye 

icabile - kendilerine verilen hakkın refedilece- 

ğine dair tebligatta bulunulup ellerinden bir 

; taahhüt senedi ahnmadan sabik karara karşı bir 

' karar ittihazı kanuna muvafık olmağla işbu 

karar keenlemyekündür ve binaenaleyh son 

: karara istinaden bir hak talebi de merduttur.

I Fazla olarak Konya U. M. inin 341 tari

hindeki kararında batakkk mahallinin o 

civardaki 8-ıo köyün mer’a ve mezraası 

bulunduğu tastik olunduğuna göre bataklık 

kurutulduktan sonra ortaya çıkacak arazinin 

keyfemettefak köylere taksim ve eşhasa tefvizine 

kanun müsait değildir. Çünkü mer’adan alaka

dar olan köy ve köylülerin siyyanen istifade 

etmeleri, lâzım gelir. Şu suretle mer’alar kimseye 

i  temlik olunamaz. Ancak ba tapu ziraat olunan

* arazi esbabına ait olurr,

I Bir de 14-IV-1928 terihli Vil. U. M. i 

kakarında:

« .... mezkûr bataklık içerisinde ba tapu
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araziye sahip olması itibarile bataklığın kuru

tulması için de bilmezuniye bir çok masraf 

ihtiyar etmiş ve bu kerre de bataklığı 

kurutmağa talip olan Başaralı zade Mustafa 

Ef. ye ve karyelerine münasebeti tammesi olan 

kısımların gendileri tarafından kurutulacağına 

talip bulunduklarını iddia eden Ağalar köyüne 

( 600 ) , İhsaniyn köyüne ( 500 ) , Reşadiye 

köyüne (200) dönüm ve mütebaki ( 2700 — 

1300 =  1400 ) nin de Başarlı zade Mustafa 

efendiye şeraiti fenniye dairesinde azami { 3 ) 

sene zarfında kurutulmak ve aksi takdirde 

{̂erek Mustafa efendi ve gerej< kurayı mezkûr 

ahalisinin bir güna iddiayı hakka salâhiyetleri 

olmaması ve esasen evrak meyanındaki 14/X/341 

tarihli tahriratı umumiyede bu gibi bataklık

ların kurutulmasının bilâ istizaih talibine 

verilmesi müsarrah olmasına göre idarei 

umumiyei vilâyat kanununun 7R inci maddesi

nin fıkrai muaddeicsine müsteniden V. S .. » 

denilmekte isede:

I - Vaktile mevcut olan karara rağmen 

ve - kanuna muhalif olmakla beraber 

yeni karar alınmadan Mustafa efendiye bilme

zuniye bir çok masraf ettirilmesi her halde 

doğru bir muamele değildir.

II — Köylülerin bataklığı kurutamamaları 

yeni bir karar alınmasına sebep olmuş iken 

yine mezkûr bataklıktan yarısına yakın bir 

miktarın kölüye kurutturulması bir tenakuz 

teşkil etmekle beraber köylünün bu işi yapa

bileceğini, başarabileceğini ima etmektedir.

Yukarda yazılanlara göre:

I — Vaktile D. Ş. sı makamına kaim olan 

B. M. M. Muh. En. ince tasdik olunan ve 

bir müddet ile takyit olunmayan köylüye ait 

imtiyazın fesholunmıyacağma,

II — Kurudulacak mahalde ortaya çıkacak 

araziden -sahipli olanlar müstesna olmak üzere- 

eşhasa teffizi caiz olmayıp Vil. U. M. inin de 

tasdiki veçhile mera olarak kalmasına

III — Ve bu suretle eski kararımızı tağ

yire bir sebep görülmediğine karar verildi.

K. K. tarihi

464 20-3-1929
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Oümüşlıanenin Ko- 

vanes nahiyesi sabık 

müdürü Mahmut 

l'avvar Ef.
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Arzuhal hulasası | İJicünu 'u  k a ran  vo voriM iğ i

Tasfikeden şikâyet Kuvans ııaiıiyesi müdürü sabık Mahmut 

Tayyar imzasila Yüksek Reislik makamına 

takdim olunan arzuhal Fin. imize gönderilmiş

tir.

Dileği :

Haksız ve kanunsuz tasfiye edilmekle 

hakkının kayırılmasını istemekten ibarettir.

Da. V. ne yazılan tesKereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhin nahiye işlerini idare edeme

mekle beraber aczi ve kabiliyetsizliği görül

müş ve başka yere nakli halinde de vücudun

dan istifade edilmiyeceği anlaşılmış olduğun

dan Memurin kanununun muvakkat 1 inci 

maddesi mucibince tasfiye edildiği bild iril

mişti.

İcabı söyleş ildikte :

Nahiye müdürlerinin tayin ve azli keyfiyeti 

vilâyetlere ait bulunduğuna ve kanunsuz mua

mele yapıldığı anlaşılmamasına göre dileği 

yerine getirilemıyeceğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V' K. tarihi

465 20 -3 - 1929

893 İstanbul şehir emi

ni civarında Uzun 

Yusuf Mahallesinde 

Mecidiye Sokağında 

63 .V'lu hanede mu- 

. kim Hafik mustan- 

tıkı sabıkı Haşan 

Hüsevin Ef.

hizmet mazbatasının 

tesrii itası

Hafik kazası mustantiki sabık Haşan Hü

seyin imzasila Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Hasbelicap elindeki muarftelât, evrak, de

mir baş eşya ve sair eşyayı devir ve teslim 

etmeden istifa eylemişsede ilişiği bülunmadı- 

ğına dair henüz bir vesika alamadığından 

ahnı vermesini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan teskereye gelen karşı

lıkta :

Mumaileyh devri vermeden vazifesini terk 

ettiğinden mahallince mazbata verilmemiş 

isede emniyeti umumiyeden istediği vazifeye 

tayininde mahzur olup olmadığı Da. V. inden 

sorulması üzerine 17-11- 1929 tarih ve 14 

sayılı teskere ile bir mani olmadığının yazıl- 

dıği bildirilmiş olmağla kendisine anlatilmasına 

karar verildi.

K. .V

400

K. tarihi

24-3-1929
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duldan yer j __ _

Balya eryincanlı ma- | terfihi 

ilil Süleyman oğlu j dair 

Kav i

Arzuhal hulasası lincünuMi knrarı v<‘ no sehoplon verild iğ i

istirhamına

299
915

862

Trabzon : hacı Pir 

efendi zade Memet 

Pir Ef. •

iskân olunduğu ha

ne hakkında

Malul ErzincanlI Süleyman oğlu Kaya imza - 

sila Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En.imize ğönderilıniştir.

Dileği :

Malul bulunduğu halde malullerin terfihi 

hakkındaki kanundan istifade edemediğinden 

hakkının kayırılmasını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan teskereye ĝ elen 

cevapta :

İşbu muamelenin taehhurüne sebep kanunen 

iddiasının tevsiki zımmında muamelesinin 

devam etmesi olup bu kerre zayiat ve harp 

mezarlıkları Ş. since iddiasi kayden tevsik 

edilmiş olmasına ınebni evrakının gelmesile 

tetkikinda vaktile 335 senesi sakit İstanbul 

hükümetince kendisine maaş yapıldığı ve 

Erzincan emvalinden maaş istediği görülmesine 

mebni alelûsul Erzincan defterdarlığından bu 

nama resmî senet gelerek bir guna tediyat 

yapılıp yapılmadığı sorularak henüz cevap 

gelmediğinden tekrar edildiği ve malumat 

ğeldiğinde başka muamelesi kalmadığından 

maaşı yapılaraK hesaplar divana verileceği 

bildirilmiştir .

İcabı söyleşiIdikte:

Erzincan defterdarlığından ğelecek cevaba 

intizar eylemesinin arzuhal sahibine anlaitl - 

masına karar verildi.

K. .V

467

K. tarihi 

24-3-1929

Haci Pir Ef. oğlu Mehmet Pir imzasile 

Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

Encümenimize ğönderilmiştir .

Dileği:

Mütegayip eşhastan kalan bir eve iskân 

olunduğu halde mezkûr müzayedeye konulduğu 

sırada iştirak ederek üzerine ihale olunmuş 

isede kendisi büyük harpte zarar görmüşler 

arasında bulunduğu cihetle işbu evin borçlanma 

kanununa tevfikan teffizini istemekten ibarettir.

Mal. Y. ine yazılan teskereye ğelen karşılıkta:

I - Mumaileyhin kendisine tahsis edilmiş 

olduğunu iddia eylediği Trabzonun İskender 

Paşa mahallesinin Erzurum caddesinde kâin 

hacı Minas'tan kalma kârğir ev ile altındaki
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485 j Adana, Hara|3 Mescit Kazanç verdisi hak- 

f Mahallesi, (8) ,V lu » kında 

' hanede Arif oğlu Ha

rından Hacı Hüseyin

' rrf.

iki mağaza mumaileyhe resmen tahsis edilme

diği,

II - Harikzedelere 13 - III - 926 tarihinden 

evvel resmen tahsis edilmiş olan emval bedel

leri borçlanma kanununa tevfikan yirmi senede 

alınabilirscde mumaileyhe aslan tahsjs edilme 

miş ve işgal suretile mukim iken bilmüzayede 

uhdesinde takarrür etmiş ve ( i)  inci taksiti 

de verilmiş olan bu ev ve mağazaların borç

lanma suretile kendisine teffizi mümkün 

olmadığı,

III - Mahallinden getirtilen 18 - VI - 341 

tarih ve 32 sayılı kararname suretinden de 

anlaşılacağı üzre işbu ev ve dükânlar ken

disine tahsis edilmemiş yalnız iskân hakkı 

olduğuna karar verilmiş ve yine mahallinden 

gönderilen iskân defteri suretinde ve Memet 

Pil efendiye ait kısmında da işbu evin ken

disine tahsis ı-ıliimediği ve kendisi tarafından 

işi^al olunduğıiinııı sarahaten gösterildiği,

IV - Ve bu izahata göre mumaileyhin 

müzayededen aldığı ev bedelinin müzayede 

şartlan veçhile (8) sene ve (8) taksitte ödnınesi 

zarurî bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Klal. V. inden verilen izahata ve gönderilen 

suretlere göre arzuhal sahibinin iddiası veçhile 

bu evin kendisine tahsis edihneyüp tarafından 

işgal edildiği ve müzayededen işbu evi satın 

aldığı anlaşılmağla müzayede şartlarına riayete 

mecbur bulunduğunun ve borçlanma kanu - 

nundan istifade edemiyeceğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

468 24'3-l92Q

Adanada Arif oğullarından Hacı Hüseyin 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir ,

Dileği :

San,atını terk eylediği halde kendisinden 

geçmiş seneye ait kazanç vergisi aranıIdığından 

mağduriyetten korunmasını istemekten ibarettir. 

Ma. V,ine yazılan teskereye gelen karşıhkta:

I - 1928 Senesi yoklaması esnada bakkallık 

yaptığı tespit olunan arzuhal sahibinin dükkâ

nına, icra takdir komisyonu tarafından takdir
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Arzuhal hulasası  ̂ Eucimıeu kararı ve )\o sebepleh verildiği

486 jKadı köy: Mühürdar 

I  caddesinde 98 A^lu

1 hanede Edvart Şi- 

' rinvan Ef.

matıubatıfiln itası

edilen 175 lii'a icra üzerinden 30 nisbetin 

de 52,50 J r̂a kazanç vergisi tarhedıİdiği ve 

tarholunan miktarı mübeyyin tebliğ edilen 

ihbarname üzerine kanunen muayyen olan 

müddet zarfında itiraz etmemesinden vergi 

katiyet gesbetmiştir .

II - Geçen senedenberi ticaretleri devam 

ederek yoklama ve tarh zamanında vaziyetleri 

tespit ve usulen namlarına vergi tarh edilenle

rin haziranın hululünden evvel ticaretlerini 

terkleri halinde geçmiş sene için namlarına 

tarhedilen vergi bir sene evvelki kazanca ait 

olmak itibarile tahsili zarurî ve müstedinin 

istidasında mevzuubahis ettiği umum tahriratı 

haziranın hululünden sonra ticaretlerini terk- 

edenlerden giren sene için ayrıca vergi alına 

cağına dair olup müstedinin vaziyetinin 

bununla alakadar değildir.« Denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :'

Kazanç kanununun bu baptaki maddeleri 

okunarak yapılan muamelenin kanuna muvafa

kati görülmekle keyfiyetin arzuhal sahihlerine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

469 27-3-1929

Edvart Şirinyan imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

- Dileği:
Balkan harbi le büyük harpte Hükümetten 

alacağı olan paralan ^temekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan teskereye gelen karşı

lıkta;

Mahsubu Umumî kanunu mucibince bu 

gibi borçların deyin ilmihabcrine raptı caiz 

olamayacağı bildirilmiştir.

îcabı söyleşildikte:

Vekâletin bu baptaki muamelesi kanuna 

muvafık görülmüş olduğunun arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K.

470

K. tarihi
27-3 1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı vç otur- 

dukiarı yer 

Boyabat gazi dere 

kariyesi muhtarı Me- 

ınet ef

Arzuhal hulasası Kncünieıı kararı ve no .sul)e[)teıı verik iig i

Kuraklık

muavenet

dair

hasebile

talebine

333 Adana umuru hu

kukiye baş kâtibi 

sabıkı Sabri e f^

Matlubatının itası

üazidere, Tabakh ve Akyörük çiftçileri 

namına muhtarları Meıııet, Haşan ve Recep 

imzalarile Boyabat merkezinden Yüksek Reislik 

makamına çegilen telgraf Encümenimize gön

derilmiştir.

Dilekleri :

Kuraklık dolayisile Bursadan getirip ektik

leri çeltik tohumundan mahsul alamadıkların

dan ziraat bankasından 15000 Hra ödünç 

almak istemişlersede kazaları kuraklık mıııtakada 

bulunmadığından verilemiyeceği bildirilmiş 

isede pek muhtaç olduklarından her halde 

kendilerine yardım edilmesini istemekten 

ibarettir.

îk. V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkta:

Malî vaziyetinin müsaadesi nisbetinde ödünç 

para vermek suretile yardım yapılması hususu 

25 XII 928 tarihinde mahalli ziraatbankasına 

yazıldığı bildirilmiştir.

Keyfiyetin kendilerine anlatılmasına karar 

verildi.

K. .V’ K. tarihi

471 27-3-1Q29

Adana vilayeti hukuk işleri başkâtibi 

sabık Sabri ve nüfus kâtibi Halil İbrahim 

imzalarile Yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

336 da Bozantiye çekilirken hak ettikleri 

yol harçlıkları henüz verilmediğinden bir an 

evvel verdirilmesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkta:

i - Arzuhal sahiplerinin alacakları verilmek 

üzre tediye emri verilmediği gibi 1928  senesi 

bütçesine de bu yolda tahsisat konulmamıştır.

11 - Ancak hak edilen seneyi takip eyliyen 

sene iptidasından itibaren 5 sene içinde 

verilemiyen borçlara mukabil olmak üzere yete

cek mikdarda tahsisat konulması 1929 bütçe

sinin müzakeresi sırasında V. çe teklif edildiği 

bildirilmiştir.

Keyfiyetin arzuhal sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

K. A" K. tarihi

472 27-3-19.29
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

duklar^ yer 

Mustafa Kemal Paşa 

kazası nnıstantiki 

Halil Edip Ef.

Arzuhal hulasası | 1‘hıciirncn kararı vo n(3 seb<ipten verildiği

Matlubatınm itası.

413 ! Samsun: Saadet ca- 

i ddesi (26)^V'lu hane

de şehit Yüzbaşı Hü

seyin B. zevcesi Fer- 

yal H.

9 9  I Hüseyin abat balçık 

, hisar karyesinden 

Memetoğlu mütev- 

: effa asker Hüseyin

I zevcesi Gülsüm H.

Mustafa Kemal Paşa kazası mustantiki Halil 

Edip imzasile Yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

D ileğ i:

On aydan beri alamadığı açık maaşının bir 

an evvel verdirilmesini istemektedir.

Mal. V. ine yazılan teskereye gelen karşılıkla:

Arzuhal sahibinin alacağı için 11-III-1929 

tarih ve sayılı tediye emrinin Bursa 

' Defterdarlığına gönderildiği bildirilmiştir.

Kendisine anlatılmasına karar verildi.

K. A“ K. tarihi

473 27-3-1929

Teffiz muamelesinin 

tesrii

Şehit

■imzasile

Yüzbaşı Hüseyin B. zevcesi Feryal 

Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imze gönderilmiştir.

D ileğ i:

Yurtluk ve ocaklık maaşlarına mukabil (2) 

senedir teffizine^ uğraştığı bir eve ait muame

lenin bitirilmesini istemekten ibarattir.

AAa. V. ine yazılan teskereye gelen cevapta:

I - Samsun hâzinece tekarrür eden son şekle 

göre, mazbut emlâk maaşı mukabilinde gayrı 

menkul mal teffiz olunabilecek vilayetler arasın

da bulunmadığından Feryal H. in istediği 

emlakin teffizi mümkün olmadığı,

II - Yalnız hâzinece tespit olunan Ankara, 

İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Bursa, Balı

kesir, Eskişehir, Afyun Karahısar, Edirne, Ay

dın, Ordu, Rize, Giresun, Kütahya, Trabzon, 

Konya, Kayseri, Kocaeli, Samsun, vilayetlerin

den başke yerlerde isteyeceği mallarin bu maa

şlar mukabilinde temliki kabil olacağı bildiril

miştir .

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. M’ K. tarihi

474 27-3-1929

Telef olan hayvan 

bedelinin itası

Müteveffa asker Hüseyin zevcesi Gülsüm 

imzasila Yüksek Reislik' makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Büyük harp sırasında telef olan yük hayva

nları bedelinin kendisine verilmesini istemekten 

ibareitjr,
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

_____^dukları yer

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

987 ! Ankara, mülga şark 

İstiklal ınahkemasi 

baş kâtibi Davut Ef.

M .M. V. ine yazılan teskereye gelen karşı

lıkta;

Müstedinin alacağı sakıt Hükümet zema- 

nına ait olduğundan mahsnbu umumî kanu

nunun tayin eylediği müddet içinde ve usulü 

dairesinde müracaatla alacağım kayt ettirmesi 

ve mukabilinde bir kayt vesikası alması icap 

ederken bu yolda müracaatta bulunup vesika 

almayan alacak hakkında bir muamele yapıla

mayacağı bildirilmiştir.

27 - XII - 626 tarih ve 726 sayılı 

kanunun nasıl tatbik olunacağını gösteren talima- 

tin 2 inci maddesi bu hakikati göstermekle 

dileği yerine getirilemeyeceğinin arzuhal sahi

bine anlatılmasına karar verildi .

K. K. tarihi

475 27-3-1929

Zararının tazmini 

talebine dair
Mülğa Şark istiklal mahkemesi başkâtibi 

sabık M. Davut imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Şark istiklal mahkemesinin teşekkülü sıra

sında başkâtipliğe alınmış isede sıhhî ahvalin

den dolayı açığa çıkarıldığından dûçar olduğu 

maddî ve manevî zararlarının tazminini iste

mekten ibarettir .

İcabı söyleşildikte :

I - Evel emirde arzuhal sahibinin bir me

muriyette olmadığı tahkik olunarak müstahdem 

bulunduğu ve açıkta bulunmadığı anlaşılmıştır.

II - İstiklal mahkemeleri fevkalade siyasî ve 

İdarî ahvalde teşekkül edüp teşekküllerinden 

maksat muhakemelerin süratle neticelendirilme

sini temin olduğuna ve arzuhal sahibinin de 

itiraf eylediği veçhile hastalığının bu sürati 

temine mani olacağına göre işbu mahakimin 

memurlarını intihap ve istihdamda bir kayt 

ile mukayyet olma>acakları derkâr bulun

duğundan bu baptaki iddiası varit olmiyaca- 

ğının arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi .

K...V' K. tarihi

476 27-3-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası

724 Andırın: Çukak kar

yesinden Durdu ve 

arkadaşları

Köylerinin Kadirli 

kazasından fekedil - 

memesi

814 Oebzede Sultan Orhan! İadeten tavzifi 

mahallesinde mukim ] sına dair 

tabur kâtipliğinden I 

mütekait Hayri Ef

rıca-

Encümen kararı vo ne sebepten verild iğ i

Çokak köyü halkından Durdu ve 7 arka

daşı imzalarila Andınn merkezinden yüksek 

Reislik makamına çekilen teigram En. im ize 

gönderilmiştir.

Dilekleri :

Köylerinin yarısı ayrılarak Andırın kazası

na verileceklerini işittiklerinden kendilerinin 

eskisi gibi Kadirli kazasında bırakılmalarını 

istemekten ibarettir.

Da. V. ne yazılan teskereye gelen karşılıkta:

Adana vilâyeti dahilinde Kadirli kazasının 

Çukak nahiyesi merkezile Çıgsar, Altınbuğa, 

Günbeter, Rifatiye, Canbaz, Akifiye köylerile 

Kocafakiler, îskenderli, Keleşli mevkileri Maraş 

vilâyetinin Andırın kazasına bir saattan başla

yarak 8 saat mesafe dahilinde olup halkın 

İktisadî işleri de Andırın kazasında cereyan 

ettiğinden İktisadî, İdarî, coğrafî münasebetle

rinden dolayı mezkıjır köylerin andırın kazasına 

verilmesi hakkındaki muamelâta kanun yolla

rından geçerek yapılan kararnamesi Reisi 

Cünıhur hazretlerinin tasdikina iktiran eylediği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte bir tetkik ve tahkik ne

ticesi olarak verilen bu kararın tağyirini mucip 

bir sebep görülmediğinden telgram sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

K. M‘ K. tahri

477 27- 3- 1929

Askerî tabur kaymakamlığından mütekait 

Hayri imzasile Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderilmiştir

Dileği :

Kaçak nefer himaye ettiğinden dolayı şark 

istiklal mahkemesince mahkûmiyeti neticesi 

olarak tekaüde sevkolunmuşsada affile memuri

yetine iadesini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan teskereye gelen 

karşılıkta :

Mumaileh Malatya As. Ş. sinde müstahdem 

bulunduğu sırada yaptığı müteaddit cürümler 

sebebile askerlik meslekinden tardile iki sene 

müddetle hapsine Elcezire istiklâl mahkemesince 

karar verilmiş ve sonra firarı ve bakayanın 

affi hakkındaki 1 8-X-39 tarihli kanun ile i-lll-

340 tarihli kanunî tefsir mucibince cürmû
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal Hulasası

1326: Erzurum sabık tah- 

: rirat müdürü Emin 

Bey

Yedindeki mazbata 

muhteviyatının itası

Encümen k a ran  vo no sebepten verild iğ i.

zail ve tahliyesi icap ettiğinden As. Tek. ka

nununun 2 inci maddesinin k kabayihi müte - 

hakkıka» fıkrasına tevfikan 28-V-340 tarihinde 

tekaüdü Âlî tasdika iktiran etmiş olduğu 

bildirilmiştir

İcabı söyleşildikto :

Yukarıda söylendiği veçhile mahkûm olup- 

da kanunî af dolayısıla cezasını bitirmeyen 

ve ancak o suretle tekaüde sevk olunan bir 

memurun tekrar memuriyete iadesi kabil ol

mayacağının arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. .V' K. tarihi

478 27-3-1 Q29

Erzurum vilâyeti tahrirat müdürü sabık 

Emin imzasile Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal Ene. nimize gönderilmiştir.

Dileği:

Erzurumdaki metruk mallardan Van harik- 

zedelerinden bulunmaları dolayısile kendisile 

kiz kardeşine verilen evler kanuna muhalif 

olarak satıldığından^işbu evler yerine mukabil 

Ankarada diğer evler tedarik edebilmek üzere 

ellerindeki haşarat mazbatası muhteviyatının 

kendisine verilmesini istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan teskereye gelen cevapta:

Arzuhal sahibi Emin Beyle kız kardeşine 

tahrip edilen mülklerine mukabil ev tahsis 

edilmeyüp kendilerine tahsis edildiğini iddia 

ettikleri 2 evde kira ile oturdukları ve kira 

mukabilinde oturdukları bu hanelerin müza

yede ile satılmış olduğundan kendilerine tahsis 

muamelesi yapılmadığı ve zararlarının tazmini

ne müteallik muameleye gelince bu gibiler 

hakkında yapılacak muameleye tabi bulunmaları 

zarurî olduğu bildirilmiştir.

'İcabı söyleşildikte dosya arasında .bulunan 

Erzurum vilayeti tahriratında da tafsil olundu

ğu veçhile gerek Emin B. ve gerek kız kar- 

daşının söylenen evlerde kira ile oturup kendi

lerine tahsis edilmediği anlaşılmış olnıağla 

dilekleri yerine getirilemeyeceğinin kenidisine 

anlatılmasına karar verildi.

K..V' K. tarihi

479 27-3-1929
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863

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur-

dukları yer____
Ka rs:773)te l sahibi 
hayrullah Ef.

Arzuhal hulâsası

matlubatının itası

609 Maraşın pazarcık 

müddei umumisi 

Şinasi i İham i B.

eserinin temsiline 

müsaade edilmesi

854 Kastamonu D a v a  

vekillerinden Sinoplu 

Ali Riza Ef.

İcrayı vekâlet etme

lerine müsaade edil

mesi

Encünfien kararı ve ne sebepten verild iğ i

Mutemet Hayrullah imzasile kars merkezi - 

nden yüksek reislik makamına çekilen telgram 

En. im ize gönderilmiştir .

Dileği :

926 senesinde Kars hapisanesine verdiği 

odun bedelinden alacağı olan 1475 liranın 

alınıvermcsini istemekten ibarettir.

D, V. ie yazılan teskereye K̂ elen karşılıkta: 

liapisanelerin geçen yıllara ait borçlarının 

verilmesi için tahsisat ahnnıak üzere bulundu

ğu ve aldığında telgram sahibi alacağının 

da verileceği bildirilmiştir.

Keyfiyetin telğram sahibine anlatılmasına 

karar verildi .

K. .V

480

K. tarihi

27-3-1929

Maraş - Pazarcık müddei umumisi Şinasi 

İhsan imzasila Yiüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

o: Aktörler » isimli piyesinin İstanbul polis 

Müdürlüğünce temsilden men edildiğinden 

eserinin temsiline ve hukukunun serbestisinin 

iadesine delâlet olunmasını istemekten ibarettir.

Da V. ine yazılan teskereye gelen cavapta:

Bu piyesin sahneya konulması muvafık 

görülmeyerek Darülbedayi heyeti tarafından 

ret ve kendisine iade edildiği bildirilmiştir.

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. jV'. K. tarihi

481 27-3-1929

Kastamonu dava vekillerinden Ali Riza ve 

İzzet imzalarile Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Baro teşekkül eden yerlerde dava vekillerinin 

vekâlet icra edememeleri mağduriyetlerini badi 

olduğundan bazı esbabı mucibe serdile bu 

kaydın kaldırılmasını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan teskreye gelen karşılıkta

I — Mumaileyhime ait dosyalar tetkik 

olunarak Ali Riza Ef. inin 1336 senesinde 

hukuk programlarına tevfikan imtihan vererek
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Arazuhl verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

805 Havza Kamlık mek

tebi baş muallimi 

Osman Nuri ef.

• ruhsatname almış ve beş seneden fazla vekâlet 

yapdığı anlaşılmış olduğundan avukatlık kanu

nunun 5 inei madde: i mucibince vekâlet icrasına 

izin verilerek ruhsatnamesi değiştirilmek üzere 

îotoğrafisinin gönderilmesi 7-1H-929 tarihinde 

Kastamoni M. umumiliğine yazilmiştir.

i l —  İzzet efndi 339 sensinde icra kıhnan 

. imtihanda Ad . En . iğfal ederek imtihan 

[ evrakının başkalarina yazdırdığı müfettişler 

 ̂ tarafindan yapılan tetkikat ve istiktap netice - 

sinde anlaşılmış ve ruhsatnamesinin 340 tari - 

hinde geri alınmasına karar verilmiş o lduğun- 

i  dan kendisine yeniden proğıramlarina tevfikan 

! imtihan vermedikçe ruhsatnamesinin hukuk 

! avukatlık ruhsatnamesine çevrilmesine kanunî 

: mesağ yuktur denilmktedir.

I İcabi söyleşildkte:

! Kanun dairesinde ceryan eden muamelenin 

i arzuhal sahiplerine anlatilmasına karar verildi.

K. K. tarihi

Tahvili memuriyet 

ettirilmesinden şikâ

yet

482 27-3-1929

Osman Nuri imzasile yüksek reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Baş muallim iken köy muallimliğine tahvil 

edilmesi memurin kanununun 32-42-45 inci 

maddelerine muhalif bulunduğundan hakkının 

korunmasını istemekten ibarettir.

Mf. V. ine yazılan teskereye gelen karşı- 

hkta :

I - Havzanın Kamlik köyü sabık muallimi 

Osman Nuri efendinin köyü, kamhga yakın 

olduğundan vazifesini terkederek* köyünde 

ziraatla meşgul olduğundan Samsun Mf. M. 

lüğünce gösterilen lüzum üzerine Mf. teşkila

tına dair kanunun 22 inci maddesine tevfikan 

Hilyos mektebine tahvil edildiği Kastamonu 

mıntakası Mf, E. liginin iş'arındaiı anlaşıl

mıştır.

II - Görülen lüzum üzerine müktesep hakkı 

olan maaş ile «har mahalle nakledilen muma

ileyhin mağduriyetini mucip bir muamele 

vaki olmadığını ve vazifesini ihmal eylediği 

tahakkuk eden bu muallim Ef. hakkında tatbik 

edilen tahvil muamelesi V. çe de tasvip 

edilmiştir denilmektedir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Encümen k a ra n  ve ne sebepten verilılig i

İcabı söyleşildikte:

Filhakika Mf. teşkilatı kanununun 22 inci 

maddesi muallimlerin tahvili hususunda vekâ

lete tam bir salâhiyet vermiş olduğuna göre 

arzuhal sahibinin istinat eylediği memurin 

kanunundan istifade edemiyeceğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

'  K. .1’

483

K. tarihi 

31-3-1929

Tashih
18 ,VIı karar cetvelinde ( 462 ) A"h kararın sondan ikinci satırında: [olunduğunun ] yerine 

sehven [ olmadığının [ diye tertip edilmiş olmağla keyfiyet tashih olunur
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Cumartesi

w

I Cumartesi günleri 
T. B. M. M. I basılır ve dağıtılır

AKZUHAl. KNCCMENİ 

H A F T A I . I K  KARAR C E T V E L . !

Sayı : 2 0 ^ “

2  I  Arzuhal verenlerin '

■| ;§ ! adı, sanı ve otur- | Arzuhal hulâsası I Kncümen kararı ve nc sebepten verildiği 

<  I dukİarı yer___  ̂ _ ...... i=_. ___________ _______

644 ' Sabık Maraş Maarif | Azli, muhalifi kanuni Maraş Maarif Müdürü sabıkı Ali Haydar 

792 i Müdürü Ali Haydar j olduğuna dair | imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

! bey arzuhal En. nimize gönderilmiştir.

Dileği:

Maraş Maarif Müdürlüğünden kamına mu

halif olarak azil edildiğinden bu muamele 

aleyhine D. Ş. sına dava ikame eylemiş isede 

j ; { davasına bakılmadığından hakkının korunma-

' sını istemekten ibarettir.

I D. Ş. Rs. inden istenilen kararname sure

tinde: '

I « .... Tetkik olunan evrak münderecatına 

“  j  nazaran memurin kanununun neşrinden

mukaddem 17-1-926 tarihinde Ma. V. inin 

1 haiz olduğu salahiyete istinaden ve görülen 

' lüzum ve esbaba binaen müstedii mumaileyhin 

vazifesine nihayet verilmiş olduğu anla - 

' şılmış olup gerek azil keyfiyetinin gerek 

kavanini mahsusa ile muayyen olan azlin 

' netayici kanuniyesine ait talep olunan 

; hususatın tatkikine ve bu bapta karar ittihazı- 

! na mahal olmadığına ve D. Ş. sı kanununun 

33 üncü maddesi mucibince müstediıîin talep 

etmekte bulunduğu izahatı şifahiyenin istimaına 

lüzum görülmediğine...*^ denilmektedir.

Müstedinin azli sebebi hakkında daha 

ziyade izahat alınmak üzere Mf. V. i B. namı

na davet olunan Z. İş. Mü. den alınan izahata 

göre:

Müstedi fvel emirde Ankara Lise Mü. iken 

idari zafı dolayısilc Adana L. ınüdürlü- 

ĵ Hİne vc aynı sebeple ve tenzilen Silifke Orta 

I Me. M. lüğüne tahvil ve oradan tecrübe için

' Maraş Mf. M. lüğüne gönderilmiş isede mual

limler arasına nifak sokarak ikiye ayırmış 

ve bir muallimin bastunla başını yarmış olması

* : dolayisile aziedilerk bir müddet sonra mü-
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§2
Arzuhal verenlerin ! 

adı, sanı ve otur- ; Arzuhal hulâsası 

dukları yer j _

197 Yenişehir : tabaklar 

mahallesinde muki

me Emine H.

Bir ilâm hükmünün 

infaz edilmemesin

den şikâyet

Encümen k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

dürler Encümenince idari vazife verilmemek 

suretile muallim meslekinde kullanılmasına 

karar verilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Memurin kanununun neşrinden mukaddem 

memurinin nasp ve azlinde haiz olduğu salâ

hiyete binaen D. Ş. sinin bu bapta ittihaz 

ettiği kararın isabeti derkâr olmakla beraber 

İdarî vaziyetine göre Mf. V. M.1er En. inin 

yalnız muallimlikte kullanılabileceği hakkıdaki 

karan da nefselemre muvafık bulunduğundan 

başka bir muamele yapılamayacağının arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi .

K. K. tarihi

484 31-3-1929

Yenişehirin Tabaklar mahallesinden Emine 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Oğlunun küçük olması dolayısıyla müteveffa 

zevcindep kalan emval İznik eytam memuru 

tarafından vaziyet olunarak satılmış ve baliğ 

olduğu para hıfz ve vesaiki tanzim edildiği 

halde Yunan işgali sırasında kayit ve vesikalar 

yanması üzerine temyiz makemesinden aldık

ları ilâma rağmen hala işbu paradan nafaka

ları verilmediğinden bir an evvel verdirilmesini 

istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Esbabı meçhul ve müddeaları hükmen 

isbata muhtaç olanlara ait paralar maliye hâ

zinesinde bulunmagla bu ve emsali istihkak 

eshabı için ellerindeki evrakı müsbiteye naza

ran iktizasının ifası lüzumu Ma. V. ine teki- 

den yazıldığı ve müstedinin mahallî mal 

sandığına müracaat eylemesi muktazi bulun

duğu bildirilmiştir,

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahibinin mahallî mal siindığına 

müracaat eylemesi hususunun kendisine anla

tılmasına karar verildi.

K. »V K. tarihi

485 31-3-1929



- 3

<2

N 2İH ^

716

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ' Encümen kararı ve ne sebepten vorihliğı

Cizre: miran aşire- j 

tinden -Behram ef. , 

(1 3 3 )  numaralı tel ' 

sahibi

Davalarının resme 

tabi tutulmaması

' Miran aşiretinden Behram ve 2 arkadaşı 

i imzalarile Cizre merkezinden Yüksek Reislik 

makamına çekilen tel.çram En. nimize Gönde

rilmiştir.

Dilekleri:

Irak hükümeti tarafından bir kısım davar

larının vergisi alındığına dair ellerinde mak

buz bulunduğu halde Cizre mal memurlarının

928 senesi davar resmini kamilen tahsil teşeb

büsünde bulunduklarından kendilerinden 2 

defa resim alınmamasını istemeMen ibarettir.

M, V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Bu mes'ele hakkında Mardin defterdarlığın

dan vaki işa’r üzerine bilmuhabere Ha. V. - 

inden ahnan tezkerede: bu hususta mevcut 

ahdî ahkâma göre şimdilik bir muamele görül

mediği ve V. çe bu tetkikatta bulunarak 

: Türkler hakkında nafi olacak tarzda bir itilaf 

temini yoluna gidileceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

I Irak hükûmetile bu mes'ele kakkında sarih 

1 bir itilafname olmıyan komşu hÜKÛmet teba- 

! sına ait olupta hududumuza dahil olan sayım 

I  hayvanlarının ayni muameleye tabi tutulduğun- 

! dan ırak hükûmetile yapılacağı vadolunan 

; itilaf zamanına kadar mümasil müamele tat- 

I b i ki İlde zaruret bulunduğunu telğram sahip- 

; lerine anlatılmasına karar verildi.

' K. .V K. tarihi

486 31-3-1929

835 Yeni Foça P. T. 

Müdürü Tevfik Ef.

Eytam tasfiye kom

isyonundaki matlu- 

batının itası

Yeni Foça P. T. müdürü Tefik imzasile 

Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal encü

menimize gönderilmiştir.

‘ Dileği:

Erzurum askerî hastahanesi tabiplerinden 

kardeşi müteveffa Ali Rıza Ef. metrukatından 

kendi hissesile vekilleri bulunduğu kunduracı 

Hüseyin Ef. ile talip binbaşı İbrahim B. e 

ait hisselerin bir çok müracaatına rağmen 

hala verilmediğinden bir an evel verdirilme

sini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkerece gelen karşılıkta:

1 — Müstedinin Yeni Foça sulh hakimliği

nden 13-XI*928 tarih ve 762 sayılı derkenar 

ile gelen arzuhalda [istediği paranın mikdarile 

hangi hesapta yazıjı  ̂olduğunun bildirilmesi



Arzuhal verenlerin ‘ !

adı, sanı ve otur- Arzuhal hulasası Jvnriinıon kararı v(> no s0İ)0[)i(‘n verild iğ i 

dukları yer

22-XI-928 tarih ve 5357 sayılı tahriratla Erzurum 

ınüddei umumiliğine yazılmış v&gelen 15-XI1-

028 tarih ve 493 sayılı tahriratta müteveffa 

Ali RizaB. in varislerine 273 lira 11 rer ku- 

I ryştan ccnıan üç kardeşine 81Q lira 33 kuruş 

i isabet edüp veresei kibar emanetinin 77 sayı

sında mukayyet olduğu bildirilmesi üzerine 

: i hâzinede mahfuz olan işbu paraların alınması

I : zımnında mâliyeye müracaat etmesinin kendi-

I sine anlatılması lüzumu 16-1-1929 tarih ve

i  ' 130 sayılı tahriratla İzmir müddei umumili
ğine tebliğ kılınmıştır.

i II ~  Ahiren Yeni Foça sulh hakimliğinden

 ̂ ! gelen 16-1-929 tarih ve 72 sayılı tahriratta

t 1 yapılacak muamelenin evvelce İzmir müddei

I umumiliğine yazıldığı bildirilmiş olmağla

i müstedinin mahallî mal sandığına müracaatı
i lüzumu bildirilmiştir

İcabı söyleşildikte: 

i Mahallî mal sandığına müracaatı lüzumunun

I kendisine anlatılmasına karar verildi.

i . .^ ! . ! 4 ^  . i

683 i Boyabat binbaşı mü-' Muallimlikten açığa Boyabatta mütekait binbaşı İrfan imzasile 

! tekaidi İrfan Fi. , çıkarılmasından şika- Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal

yet Fncümenımize gönderilmiştir.

Dileği : ,

Boyabadın kurusaray köyü muallimliğinden 

açığa çıkarılması mağduriyetini mucip olmağla 

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

Maf. V. ne yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta :

Flizmetinin devamından istifade edilmeye

ceği için vazifesine nihayet verilmiş olan 

müstedi hakkında D. Ş. D. dairesince verilen 

karar suretinin gönderildiği ve ecir olarak 

istihdam edilip tahakkuk eden aczi üzerine 

muallimlikle alâkası kesilen mumaileyhin tek

rar tavzifine imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

D. Ş. D. dairesi kararında gösterilen 

esbabı mucibe kanunî balunmağla mütekaitle

rin memurin kanunu ahkâmından istifadelerine 

kanunî imkân bulunmadığının arzuhal sahi

bine anlatılmasına karar verildi.

K. ,?1'. K. tarihi

486 31-3-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otıır-

Adilcevaz halk fır

kası Reisi Halil Fi.

Arzuhal hulasası İJicünuMi kararı v(‘ no sel)cploıı vorildij»;!

Ad ile ivazın 

kalbi

953 I Beşiktaş kihncali Affi hakkında 

mescit sokak .V (9) |

Memet Ali Ef.

kazava Halil imzasile Adilcevaz merkezinden Yük

sek Reislik makamına çekilen telgram En. imize 

j>önderilnıiştir.

D ileğ i:

Lağvolunan kazalarının yeniden teşkilini 

istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

I - Muş Vilâyeti teşkiline dair tanzim 

olunup Yüksek başvekâlete sunulan ve bu vilâ

yetin mülhakat ve tevabiini de gösteren kanun 

ve esbabı mucibe lâyihalarında yazıldığı üzere 

Adilcevaz nahiyesinin tabi bulunduğu Ahlat 

kazası mevkiinin münasebeti hasebile Van 

vilâyetine verilmiştir.

II - İşbu kanun lâyihası ile Ahlat kazasının 

vaziyeti halin icabına nazaran tayin edilmiş ve 

Adilcevazın ne kaza haline ircaını ve ne de 

Ahlat kazasına merkez olmasını icap ettirecek 

bir hal ve sebep mcvcııt bulunmamış olduğu 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Uzun ve derin tetkik ve tahkik neticesi 

olarak Hükümetin tanzim ve B. M. M. ine 

tevdi eylediği kanun lâyihası esbabı mucibe 

sine karşı muhik olmiyan dileklerinin yerine 

getirilmesi mümküm olamayacağının arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. .V' K. tarihi

489 31-3-1929

Memet Ali imzasila Yüksek »reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiş

tir.

Dileği :

Divanı harbin hakkında verdiği ceza kâfi 

görülerek :

I - Hukuku muktesebesinin yeniden iadesi 

suretile affini,

II - Yahui fili hizmetten men eden hükmün 

tahfifini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

I - Piyade ı inci mülazımlikten matrut 

2|i şumnulu Memet Ali Ef. seferberlikte me

zuniyet müddetini 2 sene tecavüz ettirmfek 

cürmüyle maznunen 1341 senesinde divanı 

harbe verilmiştir.
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dukları yer
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Arzuhal hulâsası 1‘iiıci'ımen kararı ve no sohoploıı verild iğ i

11 - İstanbulda 2 numaralı müstakil ümera 

divanı harbince vicahen icra kılınan muhakeme

si neticesinde askerî ceza kanınmnım 127 inci 

maddesi mucibince 0 ay hapsile silki askeri

den tardına ve cürmün ikaı Cumhuriyetin ilân 

tarihinden evvel olduğundan kanunu mahsus 

mucibince hapis cezasının nısfına indirilmesine 

dair ittihaz olunan kararı muhtevi 24 - II -

341 tarih ve sayılı hüküm mazbatasının 

usulen askerî temyiz divanının tasvibine ve

I I  -V II- 341 tarihinde de Reisi Cümhur 

hazretlerinin tasdikına iktiran eylediği b ild i

rilmiştir.

İcabı söyleşildikle :

Affi icap cttirecek bir sebep .tiorülmeınekle 

dileği yerine g’etirilmcyeceğinin arzuhal sahi

bine anlatılmasına karar verildi.

K. .V. K. tarihi

490 31-3-1020

896 İstanbul: Vefa kur- 

' bünda Teştekneler 

sokağında »V 28 

mütekaidini askeri- 

yeden M. Rüştü

Bir vakıf tevliyeti Askerî mütekaitlerinden M. Rüştü 

hakkında [ Yüksek F^eislik makamına snmılan

' Tın. im ize oönderiim iştir.

inızasüa

arzuhal

PJhaç Menıet kaptan vakfından :

I - Tevliyet ve tasarruf haklarının ref i 

hakkındaki evkaf Fj i . ni kararının ref ini ,

II - Hukukunun iade ve tevliyet vesikasının 

yeniden verilmesi ,

III - Hesabını ve varidat fazlasından mev

kuf paraları vermiyen Tevfik Fi. hakkında 

tahkikat yapılmasını ,

IV - Maruz kaldığı maddî ve manevî 

zararlarının müsebbiplerine tazmin ettirilmesini 

istemekten ibarettir .

Fıv. U. M. lüğüne yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

I - Mülhak evkaftan elhaç Memet bini 

Haşan kaptan vakfından bostamn sabık müte- 

v’ellisi Mustafa Rüştü Fi. tarafından tevliyetten 

azli üzerine bu baptaki müdahalenin men’i 

hakkında En. ce verilen karara karşı D. Ş.sına 

müracaatta muhtar bulunduğu ve hadisenin 

tetkiki vazife dahilinde olmadığı beyanile 

mahkemece reddedilmiştir.

II - Mumaileyh tarafından usulen temyiz
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dukları yer

Arzuhal hulâsası ' Knciinıoıı karan vo no sebepten verildiği

715 Kara deniz Ereğli- İskânı hakkında 

sinde mütekait yüz-

I başı Haşım Ef.

596 Mülga varidatı malı- Maaşları 

susa Sivas muhase

becisi Hüsnü Bey

hakkında

edilen işbu dava temyizde tetkik olunmak 

üzeredir.

II! -* Diğer taraftan mumaileyh istida ile 

daireye müracaat ederek D. Ş. sında dava 

ikame etmek üzere mevzubahis En. kararının 

kendisine tabliğini istemiş ve icabının ifası 

İstanbul Ev. M. lüğüne yazılmıştır.

IV - Hadise hakkında temyiz neticesine 

kadar bir muamele yapılmayacaktır denilmiştir

İcabı söyleşiidikte ;

Ait olduğu mercilerin neticelendirmediği 

bir mesele hakkında muamele tayinine imkân 

bulunmadığının arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. .V. K. tarihi

491 31-3-1929

Mütekait yüzbaşı Haşim imzasile Yüsek reis- 

: lik makamına sunulan arzuhal En. imize gön

derilmiştir.

Dileği;

Balkan harbinde hicret eden refikası Ma

nastırlı Eirdevs hanıma iskâni için ev verilme

diğinden sairleri gibi refikasının da iskân 

edilmesini istemekten ibarettir .

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Kara deniz Ereğlisinde bulunan mumaileyh 

ve zevcesi mevzu usul dairesinde muhaceret 

sıfatları ve iskân hakları tesbit edilmediğinden 

adiyen iskânları caiz görülmediği bildirilmiştir.

İcabı düşünüldükte:

Muhaceret hali ve iskân hakkı tespit olun- 

ıııadan bir müamele icrası kabil olmayacağı- 

nin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

K. A*' K. tarihi

492 31-3-1929

Mülga varidatı mahsusa Sivas muhasebecisi 

Hüsnü imzasile Yüksek reislik makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

D ileğ i:

Vazifede ihmal ve terahi cürmile maznun 

iken D. Ş. U. H. ince meni muhakeme karan 

almasına rağmen açığa çıkarılması memurin 

kanununun sarih ahkâmına münafi olduğundan



-  8 
HE-*—

Arzuhal verenlerin 
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dukları yer

Arzuhal hulâsası ! Kncümen k a ran  ve no sebepten verild iğ i

hakkının korunmasını istemekten ibarettir .

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

1 - Mumaileyh Bingöl memlehas’ndaki 

inşaatta vaki sui istimalden dolayı muhakkik 

tarafından 29-Xiî-926 tarihinde işten el çektir

ilmiş ve bilahara mensup olduğu varidatı 

mahsusa idarelerinin lağvi üzerine l-VI-027 

tarihinde açıkta kalmıştır.

II - İşten el çektirilen memurların 

tahkikat ve muhakemeleri neticesine kadar 

vazifelerine başkalarının tayin edilmemesi 

icap edersede bu hükmün teşkilat dolayısile 

memuriyetleri lagvedilenler hakkında tatbikine 

imkân yoktur.

Çünkü varidatı mahsusa idareleri her tarafta 

lağvedilmiş ve bu idarelerde müstahdem me - 

murlar lağvi tarihinden itibaren açıkta kalmış 

ve lağvedilen bu idarelerin vazifeleri yeniden 

teşkil edilen tuz ve rüsumu saydiye idarelerine 

devredilmiş ve ( açıkta memur var iken 

yeniden memur tayin olunmaması) hakkındaki 

kanun hükmüne istinaden lağvedilen idare 

memurları yeniden teşkil edilen idarelere tayin 

olunmuşlardır.

III — Mumaileyh Hüsnü B. ise o sıralarda 

hakkındaki takibat neticelenmemiş ve bundan 

dolayı vaziyeti belli bulunmamış olduğundan 

diğer memurlar gibi bir yere tayin edilememiş 

ve bu gün taayyün eden vaziyetine göre 

münhal vukuunda bir yere tayini tabiidir de 

nilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

Yokarıdaki izahata göre memurin kanununun

49 uncu maddesinden arzuhal sahibinin istifade 

edememesi mensup olduğu dairenin lağvedil

mesinden ve o sırada henüz kanunî takibatın neti

celenmemesinden ileri geldiği anlaşılmış olmağla 

keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi

Ka. ,V' K. tarihi

493 31-3-1929

Adana hapishanesi 1 Maaşlarının tezyidi

gardiyanlarından

Fethi Ef.

Adana hapishanesi gardiyanları namına baş 

gardiyan Fethi İmzasile Yüksk reişlik makamı

na sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiş

tir.

Dilekleri :

Maaşlarının geçinmelerine yetecek miktarda
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

dvıklan yer

Arzuhal hulâsası

673

976

Erzurum ( 2372 ) 
tel sahibi çamaşırcı 

zade Neşet Ef.

Matlubatıran itası

Tersus: mûfti mahal
lesi ahalisinden ve 

zûfra’dan Mahmut 

Nedim Ef.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Terhin eylediği bağ 

hakkında

artırılmasını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Hapishaneler memur ve müstahdemleri 

maaşlarının artırılması bütçe meselesi olup 

imkân husulünde bittabi icabı ifa kılınacağı 

bildirilmiştir.

İcabı düşünüldükte:

Cümhuriyet Hükümetinin, imkân husulünde 

memur ve müstahdemlerin geçinmelerini 

genişletmek için icap eden tetbirleri almaktan 

geri kalmadığının arzuhal sahiplerine anlatıl

masına karar verildi.

K.J\? K. tarihi

494 31-3-1929

Çamaşı-rcı zade Neşet imzasila Erzurum 

merkezinden Yüksek Reislik makamına çekilen 

telgram En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Hapishanenin 926 senesi gaz yağı müte

ahhitliğinden alacağı olan paranın bir atı evel 

verilmesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen cevapta:

Hapishanelere ait brçlar, karşılık tedarikine 

imkân husulünde verileceği bildirilmiştir.

İcabı görüşüldükte:

Keyfiyetin arzuhal sahibine bildirilmesine 

karar verildi.

, K. A«. K. tarihi

495 31-3-1929

Çiftçilerden Mahmut Nedim imzasila Yük

sek Reislik makamına sunulan arzuhal En. imi
ze gönderilmiştir. •

Dileği:

Bağı ile müştemilatına ipotek muamelesi 

yaptirarak istikraz eylediği 1500 lirayı vak- 
tinda ödeyemediğinden bağının icra marifetile 

alacakhya ferağ edilmiş isede tapuda 15 dönüm 

yazılı olan bağı 23 dönüm ve kıymeti ise 

3000 lira değerinde olduğundan ihalenin 
fesih ye iptalile alacaklının' parası ziraat 

bankasından verilerek mağduriyetten kurtarıl
masını istemekten ibarettir.

İcabı düşünüldükte:

I — Tapuda itibar dönüme değil hududa 

olduğundan.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

876 Konyada: tüccardan 

Şaban zade Şefik Ef.

Bir sui 

kında

istimal hak

li — İcra marifetile ihale olunan bir bağın 

ihalesinin fesih kanunen caiz olmadığından 

dileği yerine getirilmeyeceğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. A“

496

K. tarihi 

31-3-1929

Konya tüccarlarından Şaban zade Şefik ve 

2 arkadaşı imzalarila Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Konya tuz inhisarı idaresi baş müdürü 

Şevki beyle mensubininin tekasul, terahi ve 

kötü kullanışları yüzünden binlerce ton tuzun 

yağmaya uğradığını haber etmekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta : ^

İşbu arzuhalda bahsolunan yağmacılığın 

kurak yerler halkının • kendilerini açlıktan 

kurtarmak için memlehalara vuku bulan teca- 

vüzlarinden ileri geldiği ve bu şartlar altında 

Saray Önü mevkiinde iş yapan bir ticaret gru

bu da görülmesi üzerine tuz inhisarı idaresi 

mürakıpleri tarafından yapılan tahkikat neti

cesinde bu şirketin azalanndan 127000 kilo 

kaçak tuz meydana çıkarıldığı ve mezkûr 

tuzların bedelinden ihbariye hakkı olarak zim

metlerine para geçirdikleri anlaşılan baş 

müdür Şevki Beyle bu hususta alâkadar olan 

sandık emini Sadık ve Muhasebe kâtibi İhsan 

Bey 1er de işten el çektirilmiş olduğu ve bu 

baptaki thakikat ve takibatın devam etmekte 

olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte ;
Keyfiyetin arzuhal 

karar verildi.
sahibine bildirilmesine

K. .V

497

K. tarihi 

31-3-1929

799 Kilis : ( 159) A" h 
tel sahibi muhacir 

Talip oğlu Mustafa 
ve arkadaşları f

Evlerine yeniden 

kiymet takdiri

80 Hane gayri mübadil muhacir namına 
Talip oğlu Mustafa ve arkadaşlan imzasile Kilis 

merkezinden Yüksek Reislik maHamına çek ilen 

telgram Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri :
334 Senesinde kendilerine tahsis olunan 

bağ, zeytin, tarla ve evlere fahiş kiymet takdir
/
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

364 Kütahya: Altıntaş 

nahiyesi Hükümet 

konağı muciri Meh

met Eşref ve İbra

him Ef.

İcar

itası

matluplarının

olunduğundan yeniden kiymet takdirini tapu

larının meccanen verilmesini ve taksitlerin 

bağ zeytin mevsimine kadar tecilini istemek

ten ibarettir.

Ma. V.ne yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

I — Oayri mübadil muhacir mültecilere 

taksim olunan evlere, takdiri kiymet komis- 

yonunça geçen sene hali hazır ahm sahm 

kiymetleri dikkat' nazarına alınarak kiymet 

takdir ve bu kiymetin idare heyeti kararile 

tevsik edilmiş olduğu,
II — Tapu harçlarının meccanen verilmesi 

veya tecili temlik kanunun 8 inci maddesine 

nazaran kendilerinin gayri mübadil muhacirin

den bulunmaları itibarile caiz bulunmadığı ,
III — Müstahsiller ve rençberler tarafından 

satın ahnan ve tediye vakti hulul eden men

kul olmayan emval taksitlerinin tecil ve mah
sulün idrak mevsimi olan eylül ayı zarfında 

tahsili umumî tahrirat iktizasından bulunduğu

ndan mûstediler ziraat ve zuraî san'atlar 

erbabından iseler, bu tamimden istifade edebi

lecekleri bildirimiştir.

İcabı söyleşiIdikte :

Yokariki cevapta izah olunduğu veçhile 

kanun sarahati karşısında dileklerinin yerine 

getirilmesine imkan bulunmadığının ve ancak 

İçtimaî vaziyetlerine göre umumî tahrirat 

hükmünden istifade edebileceklerinin kendi
lerine anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

498 31-3-1920

Kütahyamn Altıntaş ve Armuteli Hükümet  ̂

konaklan mücirleri Mehmet Şeref ve İbrahim 

imzalarıla Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. im ize gönderilmiştir.
Dilekleri :

Kontoratla aydan aya bedelleri verilmek 

üzere kiralanan »hanelerin kiraları havalesi noksan 

gelmesinden naşi verilmediğinden bir an evel 

verilmesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Hükümet konakları icar bedellerine ait 

borçlar, karşılık tedarikine imkân husulunde 

verileceği bildirilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

___ duklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

726
213
494
940
1388

Mersin hapisanesinde 

sabık eytam müdürü 
Vehbi Ef.

Hatayı adlî neticesi 

mahkûm edildiğine 

dair

İcabı söyleşildikte:

îşbu borçların geçmiş senelere ait olması 

dolayisile şimdiye kadar verilmediği ve hususî 

tahkikatımza göre bu gibi borçlar için tahsi

sat alınmaküzere bulunduğu cihetle tahsisatın 

B. M. M. ince kabulü halinde alacaklan veril

eceğinin arzuhal sahıbiplerine anlatılmasına 
karar verildi.

K. M K. tarihi

499 31-3-1929

Mersin hapisanesinde mahkûmen mevkuf 

eytam müdürü sabıkı Vehbi imzasila Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. nimiza . 

gönderilmiştir.
 ̂ Dileği :

Mülga şeriye mahkemesi kaleminden çalınan 
defterler dolayısila tevkif edilerek muhakeme 

neticesinde 9069 Hra zimmeti olduğu zannile 

6 sene hapse ve işbu paraları ödemeğe 

mahkûm edilmiş isede hesapta yanhşlık oldu

ğundan yeniden muhakeme edilmesini iste

mekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhin makbuzat ve metfuattan bir 

kısmını yevmiyeye kaytetmemek ve icap eden

lere makbuz vermemek, yevmiye defterlerile 

bilcümle vesaik ve senedatı ortadan kaldırmak 

sureti le eytamın 900,000 küsur kuruşunu 
zimmetine geçirdiği hesap heyeti marifetile 2 

defa görülen muhasebe ve zamanındaki muame

latı gösteren cetvellerle zabıt varakası ve sahip

lerinden kısmen elde edilen makbuzlar muhte

viyatı ve dinlenen şahitlerin derece derece 

şahadetleri ve sair delillerle sabit olduğundan 

mücrimiyetine ve yevmiye defterlerini ortadan 
kaldırarak eytamın hukukunu mahvetmesinin 

şiddet sebebi sayılarak tevkif tarihi plan 14- 

IV-340 tarihinden itibaren 6 sene müddetle 
küreğe konulmasına dair verilen kararın temyiz- 

mahkemesinin tasdikine iktiran etmek suretile 

katiyet kasbeylediği ve tasfiyei hesap komis

yonu raporunda müdürler zimematı olarak 
gösterilen rakamlar arasında mumaileyh Vehbi 

Efendiye ait zimmetin 17,838 lira gösterildiği 

ve bundan dolayı ahiren eytam muamelatının 

tasfiyesinde böyle bir ihtilâsın vuku bulmadı-
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«t Arzuhal verenlerin 

adı, sanj ve otur

dukları yer___

Arzuhal hulâsası Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

1002 Silifke: mütekait mü

lazım kaldır oğul

larından, Ömer Faik 

Efendi oğlu Mehmet 

Efendi

628 KIrklareli hapışha- 
>648 nesinde Meraşh Bataş 

oğlu kara Haşan ve 

Ahmet oğlu Kâmil

Taksitle bir hane 

verilmesi

Meraş hapishanesine 
nakilleri ,

ğı hakkındaki iddianın hakikate mukarin 
bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte .

Arzuhal sahibinin iddiaları hilâfına olarak 

hesaplarda yanhşlık olmayıp zimmetinin 

mahkûm olduğu miktardan da fazla bulundu

ğu cihetle yeniden muhakemesini icap ettirecek 

kanunî bir sebep görülmediğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

K. jt' K. tarihi

500 31-3-1929

Mütekait i inci mülazim Mehmet imzasila 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Malülen mütekait bulunduğundan mütegay 
yip eşhastan birine ait olan hanenin asli fiat 

.üzerine ve elindeki 500 liraya mukabil veril

mesi ve bu para yetmediği takdirde küsuru

nun taksite bağlanmasını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte.

İşbu ev hâzinece satılığa çıkarılmış ise 

müzayedeye iştirak suretile ve muayyen taksit

lerle satın alınması kabil olup kanuna mugayir 

olan arzuhal sahibi dileğinin yerine getirile
meyeceğinin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

K. K. tarihi

501 31-3-1929

Meraşh Bektaş oğlu kara Haşan ve Ahmet 

oğlu Kâmil imzalarile Yüksek Reislik makamına 

sunulan 2 arzuhal En. nimize gönderilmiştir. 

Dilekleri : *

Mahbus bulunduğu KIrklareli hapishane

sinden Meraş veya Adana hapishanelerinden 

birine gönderilmelerini istemekten ibarettir.

Da. V. ne yazılan tezkereye gelen karşıhkta; 
Hapishane mevcutlan, alacakları mikkardan 

pek fazla bulunduğu için mahkûm kabulüne 
imkân olmadığı mahallenle yapılan muhabe* 

reden anlaşılmış olmakla her iki sinin KIrklar

eli hapishanesinde ceza müddetlerini ikmal 

eylemeleri zarurî olduğu bildirilmiştir.
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Arazuhl verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

689 Alay 
vini 

İhsan

203 K. mua- 
Kaymakam 

Adli B.

İcabı söyleşildikte:

I Keyfiyetin kendisine anlatılmasına karar 

. verildi.

! k. M‘ K. tarihi

Hatayi adlinin tas

hihi.

502 3-4-1929

Al. 203 Ku. Mu. Kaymakam Ihsan Adli 

(312-90) imzasila Yüksek Reislik makamına 
sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Hakkında verilen hükümde adlî hata 

bulunduğundan tashihini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şı hkta:

I - Mumaileyh madununu dövmek ve 

tahkir etmek, maiyet ve madunu olan baytar 

yüzbaşı Kâzım Ef. de itaatsizlik ve mafevkim 

hizmetten dolay i resmî makamda dövmek ve 

tahkir etmek cürümlerile maznunen 4 üncü

iK. O. Ku. hğınca muhakeme altına ahnmış- 

lardı.

II -İşbuK. O. Ü.veZa. H. D. ınca yapılan 
muhakemeleri neticesinde: İhsan Adli B. in 

muafiyetine ve Kâzım Ef. nin de mahkûmiye

tine dair bidayeten verilen kararın askerî 

temyiz divanının 7-111-1927 tarih ve 
sayılı ilâmile Kâzım Ef. ye ait kısmı katiyet 
kesbeylemiş ve İhsan B.ye müteallik 

cihet de menkuz bulunmuş olmasına binaen 

tekrar yapılan vicahî muhakeme neticesinde 

İnsan Adlî B. in askerî ceza kanununun 

47 ve 63 üncü maddeleri mucibince bir 

hafta adiyen hapsine dair mezkûr H. D. ince 

verilen yeni hüküm askerî temyiz D. ının 

16-V-1927 tarih ve sayılı ilâmile katiyet 
kesbeylemiştir .

III - İhsan Adli B. bu seferki müddeiyatını 

mukaddema dahi tekrar etmiş isede mündere* 

catı varit görülmemiş ve muhakemenin iadesi, 

iadei muhakeme talebine dair son müracaatı 

da ( tatbik ve tahdit olunan ceza mücazatı 

tekdiriyeden) bulunduğu cihetle askerî temyiz 

kanununun 54 üncü maddesinin son fıkrası 

mucibince kabul ve terviç-edilemez,

Denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

Filhakika askerî temyiz kanununun 54 üncü
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Arzuhal verenlerin 

a4 ı, sanı ve otur

dukları yer

i *
Arzuhal hulâsası ı Encümen karari ve ne sebepten verild iğ i

1079 Erzurum hapisane- af talebine dair 

sinde mahkûm Sırrı 

Ef.

754 İstanbul; liman şir

keti meclisi idare 

âzasından mütekait 

miralay İsmet B.

kaza neticesi malul 

olanlara ikramiye 

verilmesi

maddesinin son fıkrası arzuhal sahibinin 

dileğini yerine getirmeğe kat’i * surette mani 

bulunmuş olmağla keyfiyetin kendisine anlatıl

masına karar verildi.

K.

503

K. tarihi 

3-4-1929

Umum mevkuf ve mahkûmlar namına Sırrı 

imzasile Erzurum merkezinden Yüksek Reislik 

makamına çekilen telgram ve Adana hapisanesi 

mahkûmları namına Abdullah imzasile sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Umumî af istemekten ibarettir.

İcabı söyleşiIdikte :

Bu yolda yapılan bir çok müracaat sahip

lerine de anlatıldığı veçhile bu dileklerin 

yerine getirilmesine kanunî imkân bulunmadı

ğının telgram ve arzuhal sahiplerine anlatıl

masına karar verildi.

K. A» K. tarihi

504 3-4-1929

M. K. M. Eni Ps i ve liman şirketi idare 

meclisi âzasından miralaylıktan mütekait M. 

İsmet imzasıla Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Diİeği:

Kaza neticesinde şehit veya malul olan 

efrat ve zabitlerin ve bir tecrübe netice

sinde elini kayip ettiğinden kendisinin istiklal 

harbinde şehit olan efrat ve zabitler gibi 

ikramiye ile mükâfatlandırılmasını istemekten 

ibarettir. V

Nakdi mükâfata istihkak 897 sâyıh kanun 

ahkâmınca yalnız istiklâl harbi malullarına 

mahsus ve münhasır olup İsmet B. ise sulhün 

akdinden sonra 341  senesinde malul kalmış 

olduğundan nakdi mükâfat verilmesine kanunî 

imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı suyleşildikte:

397 sayıh kanunun istiklâl harbi malullar- 

ına münhasır bulunduğuna ğöre dileği yerine 

ğetirimeyeceğinin kendisine anlatılmasina ka

rar verildi.

K. K. tarihi

205 3-4- 1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

İstanbul : Aksaray 

çakır ağa mahallesi 

sorğuçcu sökak ,¥8 
de binbaşı müteka

idi Haşan Reşat Ef.

1019 Bergama: uncu sakat 

zade hüseyin ef.

216
567
677

matlubatının itası

K. I . istihkâm tabu
ru açığında M. Esat 

ef.

Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

İstiklal madalyasile 

taltifi

Binbaşı Haşan*Reşit imzasile Yüksek Reis

lik makamına sunulan arzuhal En. im ize 

havale gönderilmiştir.

Dileği;

Millî mücadeleye iştiraki hasebile istiklal 

madalyasile taltifini istemekten ibarettir.
İcabı söyleşildikte:

..... sayıh kanun mucibince bu baptaki
müracaatların ı Q26tarihine kadar kabul

olunabileceği tasrih edilmiş olmağla dileği 

yerine getirileniiyeçeğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V

506

K. tarihi

3-4-1929

Adanada Ekmek müteahhidi Ahmet, Berga

ma da uncu Hüseyin imzalarile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde - 

rilmiştir.

Dilekleri :

926-927 tarihlerinde Bulundukları mahal 

hapishanelerine verdikleri gaz ve ekmek bedelle

rinden alacakları olan paraların bir an evvel 

verilmesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşilkta

Hapishaneler borcu için karşıhk tahsisat 

bulunmadığı cihetle bu gibi borçlar için kar
şılık tedarikine imkân husulunde müstedilere 

ait borçlarında verileceği bildirilmiştir.

Icabi söyleşildikte :
Ayrica yapılan tahkikatımıza göre V. bu 

borçlar için tahsisat elde etmeğe çalıştığindan 

o vakta kadar intizar zarurî bulunduğunun 
arzuhal sahiplerine anlatılmasına karar verildi

K. A" K. tariki

3-4-1929

Mahkûmiyetinde adlî 

hata bulunduğundan 

bahis

507

1 İnci K. O. İst. Ta. u açığında M. Esat 
imzasıla Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:
B. M. M. Rs. ine sunduğu l inci arzuha

linin eyiden eyiye tetekikile mahkumiyetindeki 

adlî hatadan dolayı muhakemesinin yeniden, 

görülmesini istemekten ibarettir.

M. M. V. inden davet olunan daire mü

düründen alınan malumat ve dosya üzerinde
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer

1548 Bursa: Kadem eri 

mahilesinde 17 A" 
lu hande havlucu Ah

m et Fâzıl Ef.

E ncüm en»k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

yapılan tetkikata ve Rs. Kemal ve âzadan Emin 

Bf. lerin verdikleri rapor mündericatına göre:

I — Mumaileyhin evvelce vermiş olduğu 

arzuhal üzerine M. M. V. ine yazılan tezkereye 

gelen karşılıkta:

9 Ay hapse mahkûm olduğu bildirilmesi,

6 ay ve daha ziyade hapse mahkûm olan askerî 

mensuplarının tekaüde sevkedilecekleri askerî 

ceza kanununun 200 üncü maddesi iktizasın
dan bulunmasına mebni mumaileyh hakkında 

verilen 9 ay hapis cezası ile birlikte tekaüde 

şevkine de hükmedilmiş olacağı tabii görü

lerek En. ce 21-12-928 farih ve 88 sayılı 

karar verilmişti.

II - Mumaileyh 2 inci arzuhalinda Askerî 
temyiz divanınca tasdik edilen D. H. hükmün

deki cezanın 9 ay olmayup 6 ay olduğu 

halde bilâ hüküm mahpus kaldığı dosyanın 

tetkikinden anlaşılmış ve D. H. mazbatasile , 

askerî temyiz ince da yalnız 6 ay hapse 

mahkûm edilüp tekaüde şevkine karar verilme

diği görülmüştür.

Şu tafsilata nazaran :

A - Mumaileyhin mahkûm bulunduğu 6 ay 

cezaya karşı 9 ay müddetle mevkuf kalmasına 

sebep olanlar hakkında M. M. V. ince kanunî 

tahkikat ve takibat icrasının

B - D. H. in mumaileyhin hapsile beraber 

tekaüde şevkini de hüküm altına almaması ve 
bir zühul eseri olsa bile işbu hükmün askerî 

temyiz D. inca da tasdik edilmiş olması hase- 
bile aynen tatbiki lâzım gelüp hükümde mün- 

deriç olmiyan tekaüde sevk keyfiyetinin daire

since askerî ceza kanununun 200 üncü mad

desine müsteniden tatbik edilmiyeceğinin Yüksek 

M. M* V. ine yazılmasila beraber arzuhal 

sahibine de anlatılmasına karar verildi.

M K. tarihi

bir veraset davasına 

dair

508 3-4-1929

Bursanın kadem mahallesinden havlucu 

Ahmet Fâzil imzasıla Yüksek Reislik makamına 

sunulan sunulan arzuhal En. imize gönderi
lmiştir.

Dileği ;

Karısının ölümü dolayisile İneğöl mahke

mesinde cereyan eden veraset davasında baldız-



18

N *

Arzuhal verenlerin 
adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

lanndan Seadetin vasisi sıfatila muhakemeye 

duruşan Süleyman ağanın vasi olmadığı ve 

varislerin bilmediği bir takım paraların eytam 

müdürü Süleyman Ef. nezdinde mektum kaldığı

ndan bahsile hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

I Mumaileyhin 340 senesinde ölen karısı Sa- 

i miye H. İnegöl eytam sandığında bulunan 

paralarının veraseti hasebile hissesine düşen 

mıkdarının kendisine verilmesine dair mahalli 

mahkemesine baldızları Ayşe ve Seadet H. lar 

aleyhine yaptığı dava neticesinde samiyeH. 

müddei Fazihn nikâhı altında iken öldüğü anla

şılmış olmasına mebni işbu paraların yansının 

kendisine verilmesine ve duruşmalarının masrafl

arının müddei aleyhe aidiyetine Ayşe hakkında 

vicahen ve Seadet hakkında itirazı kabil olmak 

üzre 28 IX- 928 tarihinde gıyaben karar veri - 

İmiş ve işbu son kararın Seadet H. ın vasisi bu

lunan Süleyman ağaya tebliğ olunarak gıyabî 

hükmün temyizen tetkiki Süleyman aga tarafın - 

dan istida edilmiş olmakla bubaptaki hüküm 
j evrakı temyiz mahkemesine gönderilmiş ve 

temyiz tetkikatı neticesinde ölen Saniye H . 

alelusul gayırdan temyiz hasıl olacak derecede 

şahitler dinlenmekle tesbit edilmediği anlaşıl

dığından mezkûr hükmün bu cihetten nakzına 

karar verilerek mezkûr evrak mahalline geri 

ğönderilmiş ve nakza tebean vesayet hüccetini 

gösterememesinden naşi kabul olunmayarak 

1 inci hükmün tasdıkına karar verilmiştir .

I Ahiren müddei Fazıl Ef. tarafmdan vasi 

j iddiasında bulunan Süleyman aga aleyhine 

j Hükümeti iğfal ve hakaret davasıla bubaptaki 

! veraset davasının bu yüzden uzaması hasebile 

I duçar olduğu zarar ve ziyanın tazmini hakkında 

! ikame eylediği davalardan hakaret davasının 

I muhakemesi neticesinde Süliyman ağanın 

i sonradan şeriye mahkemsi sicilatından 

I yukarda söylenen vesayet hücceti kaydını 
buldurarak mahkemeye göstermiş olması do- 

layisila ademi mesuliyetine ve hakaret filinden 

dolayı da takibat icrasına mahal olmadığına 

müddei Fazıl Ef. nin Süleyman ağadan bir 

j güna zarar ve ziyan hakkında mutalebesi 

olmiyacağından kanunî kıymeti haiz olmıyan



-  l â -

I I

Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer

m î

914 Tokat askerî orta 

mektep mubayaa ko

misyonunda kâtip 

Şerif Ef.

Tekaüt
kında

maaşı hak-

Fncüm en k a r a n  ve ne sebepten verild iğ i

iddiasının reddine karar verilmiştir.

Şu tafsilata göre geçen muamele ve duruşma

larda kanuna muhalif bir hâl bulunmadığından 

I idareten yapılacak bir muamele görülmediği 

ve verilen hükme kanaat etmediği takdirde 

kanunî yollara baş urmakta muhtar bulunduğu 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahibinin İdarî yollarla dileğini 

yerine getiremeyüp ait olduğu mahkemeye 

müracaatla hakkını ihkak edebileceğinin ken

disine anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihe

50Q 3-4-1929

Alay kâtipliğinden mütekait Şerif imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

Encümenimize gönderilmiştir

Dileği :
Noterden musaddak resmî mukavele ile 

tekaüt maaşını da almak üzere askerî rütbe

sinden aşağı bir vazifede maktu ücretle kulla

nıldığı halde 2 senelik tekaüt maaşı geri ahn- 
mak istendiğinden hakkının korunmasını iste

mekten ibarettir.
M. M. V. ne yfczılan tezkereye gelen kar

şılıkta :
I ~  V. U. î kadrosundaki kitabet mev- 

kilerinden bir çoğu hayli /amandanberi mün

hal olup hariçten talip olmadığı cihetle mahza 
hesap işlerile muamelatın sekteden korunması 
maksadile tekaüt maaşları da verilmek şartile 

askerî mütekaitlerinden arzu edenlerin maktu 

ücretle kullanılmalanna karar verilmiş ve talip 

olanlar icap eden mahallere tayin edilmekte 

bulunmuş iken Ma. V. ince mülga D. Ş. si 

karanna dayanılarak muvazzaf mevkilerde maktu 

ücretle kullanılmalarına tekaüt maaşlarının 
kesilmesi için mal memurlarına emir verilmesi 
üzerine keyfiyetin tefsirine karar verilerek 

B. M. M. ine arzedildiği,

II — H. U. nun 2-1-929 tarihli 30 uncu 
inikadın birinci celsesinde kadroya tabi ve 

maaşlı olmağla beraber bazı muvâkkat zaruret

lere binaen seneleri bütçelerindeki meşruhat 

dairesinde maaş ve fevkalade tahsisatları mec

muu ücret olarak verilmek tecviz edilçn
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adı sam ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası encüm en ka rar ı ve ne sebepten verild iğ i

876 Ankarada itfaiye | maaş tahsisi hakkın- 

meydanında bila nu-| da 

mara Ramazan Ef. 

hanesinde mukim I  
Hafize H.

hizmetlerde kullanılacak mütekaitlerin hazır 

mavzuata göre tekaüt maaşlarının kesilmesi 

zarurî olduğu ve askerî tekaüt ve istifa kanu

nunun 32 inci maddesi sarahatine ve bu bapta 

esasen bir tefsir mevcut olmasına binaen 

yeniden tefsire mahal görülmediğine karar 

verilmiş olmasına binaen V. çe bu hususta 

yapılacak bir muamele kalmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Kanunun bihakkın tatbikından ibaret olan 

vaki muamelenin tağyirine kanunî imkân 

bulunmadığının arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. A" 

510

K. tarihi 

3-4-1929

Kâzım annesi Hafiza imzasila Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir .

Dileği :

Tophanede zabit sınıfına terfi edüp yerine 

başkasının kayırılması dolayisila tımarhanede 

ölen oğlundan kendisine maaş tahsisi ve 

ikramiye verilmesini istemekten ibarettir.

M.M. V.ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta :

Ölen Kâzım Efendi hakkında uzun uzadıya 

yapılan tahkikatta sabık usta mektebinden 

çıkarak hizmet ettirilmek üzere top fabrikalarına 

verilmiş ve işbu fabrikada otomobil tamir 

şubesinde emsali gibi gündelikle hizmet itmekte 

iken hastalanmış ve gönderildiği hastanede 

ölmüştür .

Müstedinin iddiası gibi oğlunun zabit 

olmadığı gündelikle fabrikada çalışmakta iken 

ecelile öldüğü cihetle anasına maaş tahsisi 

mümkün değildir denilmektedir .

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahibinin iddiasına muhalif olarak 

zikrolan hakikata göre dileğinin yerine ğeti- 

rilmiyeceğinin kendisine anlatılmasına karar 

verildi .

K. M' K. tarihi

511 3/4/1929
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur* 

dukları yer 

Tercan runieli mu

hacirlerinden Hay

rettin oğlu HasanEf.

Arzuhal hulâsası

Tohum ve öküzle

rinin istirdat edil

memesi

158 İstanbul Beşiktaş : 

Haşan paşa deresin

de ( 125 ) lu 
hanede sabık Polis 

memuru Osman 

Nuri Ef.

Vazifesinin iadesi.

Encüm en kararı ve ne sebepten ve r ild iğ i

91 Hane Romanya» muhacirleri namına 
Hayrettinoğlu Haşan imzasila Tercan merkezin
den Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 
En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Kendilerine verilen looerk ilo  tohum ile 

birer tek öküzün ğeri alınmasına kalkışıldı- 

ğından bundan vaz geçilmesini veyahut başka 

bir yere gönderilmelerini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 
hkta:

Tercanda meskün Sırbistan muhacirlerine 
verilmiş olan tohumluk zahirelerin geri alınma

yarak haklannda borçlanma kanununa tevfikan 

muamale yapılmasının Erzurum vilâyetine ya

zıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Dileklerinin yerine getirildiğinin kendile

rine anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

512 3-4-1929

Polis sabık memuru Osman Nuri imzasile 
Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:
. İstifa eylediği Polis silkine tekrar kabulünü 

istemekten ibarettir.

Da. V. ine yaâlan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

İstanbul sabık Polis memurlarından 1665 

sayıh Osman Nuri Ef. l-XI-926 tarihinde 
umum arasında kadro harici çıkarılmış ve 

görülen lüzum üzerine kâffesi vazifeye alınmış 

ve mumaileyh bir gün vazife gördükten sonra 

istifa etmiş ve müteaddit defa da ceza görmüş 

olması kendisinin tekrar Polis silkine alınma

masını icap etmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Görülen şu hallere nazaran dileğinin yerine 
getiriİemiyeceğinin kendisine anlatılmasına 
karar verildi.

' K. . K. tarihi

513 3-4-1928
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Arzuhal’ verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3Q7 Bahkesir sabık be- 1 

lediye mühendisi I 
Temel Ef.

Belediye dairesinden 

şikâyet

276 Midyat: (89) lu 

tel sahibi Hana ve 

rüfekası

637 I Kırklareli hapisane- 

i sinde mahkûm Aziz 

] oğlu Mustafa

Diğer bir hapisane- 

ye nakli

Oğullarının memle

ketlerine iadesi

Belediye Mühendisi sabık Temel imzasile 

Balıkesir merkezinden Yüksek reislik makainı- 

na çekilen telgram En. im ize gönderilmiştir.

Dileği :

Belediye dairesinin kanuna mugayir kendi

sinden aldığı paradan dolayı müfettişlikçe 

tahkikat yapılmasını istemekten ibarettir.

Da. V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta;

Mumaileyhin yaptıracağı evin belediye 

ve resimleri kanununa tevfikan yapı vergisi 

olan parayı vererek yapıya başlannş ve sonra

dan yapıyı genişletmesi üzerine farkını verme

mekte inat ettiği ve belediyece de yapının 

tadiline tevessül olunduğu ve kanuna muhalif 

bir muamele yapılmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşi İd i kte :

Yapılan muamelenin kanuna uygun olduğu 

görülmekle teftişe hacet bulunmadığının tel

gram sahibine anlatılmasına karar verild i.

K. K. tarihi

514 3-4-1929

Eski Süryani milletinden Hannanın karısı 

Hana ve 2 arkadaşı imzasıla Midyat merkezin

den Yüksek Reislik makamına çekilen telğram 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Oğullannın gönderildikleri yerlerden mem

leketlerine geri gönderilmelerini i^stemekten 

ibarettir.

D. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

İşbu şahısların 27-2-929 tarih ve 7716 

sayılı kararnameye tevfikan memleketirine 

gönderilmeleri için 19-3-929 tarih ve 1908 

sayıh tahriratla Kırşehir vilâyetine yazıldığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşi İdi kte:

Keyfiyetin telğram sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

K. .¥ K. larihi

515 3-4-1929

KIrklareli hapishanesinde mahbus Mustafa 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal en. imize gönderilmiştir .

Dileği:

Yol masrafı gendisinden verilmek üzere
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur- 

duklean ver

Arzuhal hulâsası jEncümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

! Trabzun, Samsun veya İstanbul habishanele- 

rinden birine naklini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

i  Arzuhal sahibinin naklolunmasını istediği 

hapishaneler mevcudu fazla olduğu anlaşılma-* 

ğla bulunduğu hapishanede ceza müddetini 

I bitirmesi zarurî olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Gösterilen imkânsızhğa binaen dileği yerine 

getirilemeyeceğinin telğram sahibine anlatılma-

i sına karar verild i.

K" .V K. tarihi

1039 İzmir hacı ali paşa ; Tasfiyeden şikâyet 

otelinde arzuhalci |

Memet bey vasıta - 

sile Anamur mustan- 

tiki sabıkı Hamit Ef.

996 Diyarbekir : Arap 

şeyh mahallesinde 

mukim sabık kütü- 

lamare P. T. havale 

memuru Avni oğlu 

Şevki Ef.

Terfihi ricasına dair

516 3-4-1929

Anamur müstantiki sabıkı Hamit imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Ad. V. ince hakkında yapılan tasfiyenin 

tasvibine dair En. imizce verilen 16-1-1929 

tarih ve 279 sayılı karara itiraz etmekten 

ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahibi kararımızın deniştirilmesine 

yarayacak yeni bir sebep göstermediğinden 

iddiasının reddine karar verildi .

K. A" K. tarihi

517 3-4-1929

Kütülamare P. ve T. memuru sabıkı Şevki 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. mize gönderilmiştir.

Dileği :

Ne Devlet hizmetlerinde ve ne de müesse- 

satında kullanılmadığı gibi iskân ve iaşesi 

de temin edilmediğinden vaziyetinin ıslahını 

istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

P. T. T. 0. M. lüğü ifadesile yazılup 

kendisine gönderilen ve arzuhala raptolunan 

A. V. i cevabına göre:

I - Mumaileyh Türkiyeye 928 tarihinde 

avdet etmiştir.

II - 854 sayıh ve 28-V-926 tarihli kanu

nun 4 üncü maddesi meşrutiyet ilânından 

itibaren ana vatandan aynlarak bu günkü 

Türkiye hudutları dışında kahpta 26-V-928
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Arzuhal verenlerin 

adı, sadı ve otur

dukları yer

764

Arzuhal hulâsası

Ankara : paket güm- j Matlubu hakkında 

rüğü müdürü Murtazaj 

Ef. i

Encüm en k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

tarihinden evel geri gelmiyen Türk memurla

rının Devlet hizmet ve müessesatında kullanıl

malarını mani bulunduğundan isteği yerine 

getirilemiyecektir. * 

îcabı söyleşildikte :

854 sayılı kanunun 4 üncü maddesi ilk 

fıkrasının bu gibiler hakkındaki hükmü sarih 

ve kat’i bulunduğundan hakkında hiç bir 

muamele yapılamıyacağının arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. »V K. tarihi

518 3-4-lQ2g

Ankara paket gümrüğü müdürü Murtaza 

ve zevcesi Hatice imza ve mühürlerile Yüksek 

Reislik makamına sunulan 2 inci arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Oğulları agır topçu yüzbaşısı Mustafa Cev

det Ef. istiklâl harbinde sar'aya müptela olup

1 inci derece maluliyetle tekaüt edildiği ve 

emsali olan . topçu 1 inci mülazimliğinden 

mütekait Tevfik ef. ye ikramiye verildiği 

halde kendilerine verilmediğinden haklarının 

korunmasını istemekten ibarettir.

1 inci' arzuhallafı M. M. V. inden ahnan 

malumata dayanarak ikramiyeye müstahik 

bulunmadıkları 12-XI-ıg28 tarih ve 62 sayıh 

kararımızla kendilerine anlatılmış isede 2 inci 

arzuhallarında misal gösterdiklerinden dolayi 

tekrar M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

cevapta :

I - Mülazim Tevfik Ef. istiklâl harbinde

2 top ile Ermenilere karşı gönderilerek harpte 

vazife başında hayvandan düşme neticesinde 

( sar’a ) sının husule ğeldiği resmî vesikalara 

müstenittir.

II. — Bir ( düşme ) nin ( s^'a  ) ğibi bir 

beyin hastalığını husule ğetirebilmesi için 

işbu ( düşme ) nin fennen ( Turoma cerhiyet 

ğibi ) cemcemede bir (kesri azım) veya reçfe 

tardit veya cerhi dimagıyi mucip olarak 

tevelit edebilmesi iktiza eder.

Bundan dolayı ' evvlece mevcut olmadığı 

halde hayvandan ( düşme ) den ( ser’a ) nin 

zuhuru sebepleri yokarıda yazılan fennî maru

zata göre maraz sebeplerinin ( cerhî) olduğu
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cdJC Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

ArzuhaJ hulâsası Encümen karan ve ne. sebepten verildiği-

bittetkik tebeyyün ve kendisi nakdi mükâfata 

müstehak görülmüştür.

III. ~  Mustafa Cevdet Ef. hakkında da uzun 

uzadıya tetkikat ve tahkikat yapılmış ve netice

de (sar'a) nın tezahürünü mucip böyle bir, 

( düşme ) ve ( cerhiyet ) e dair hiç bir vesika 

elde edilmemiştir.

IV — Mustaf Cevdet Efendinin i inci dere

cede tekaüt ve terfihini müstelzim oIan(sar'a)sı 

397 sayıhkanununi inci maddesindeki incimat 

tesemmümü hat mecruhiyet ve emraz müstevli

ye gibi dört hususî sebepten biri ile zuhur 

ve hudusu tahakkuk etmediğinden naktî mük

âfat verilmesi hakkında* muamele yapılmamıştır, 

denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

Oğullanmn ( sar'a ) sıyla misal gösterdikle

ri mülazım Tevfik Ef. inin ( sar’a ) sı fennen 

başka başka sebeplerden hadis olmasına ve Mustafa 

Cevdet Ef. inin ( sar'a ) sı ( düşme ) ve ( cer

hiyet ) sebeplerinden birile husule gelmeme

sine binaen eski kararımızı tağyir edecek kanu

nî bir sebep görülmediğinin arzuhal sahiple

rine anlatılmasına karar verildi.

Karar A™ K. tarihi

935 San kamış ( 494 ) 
1115 numarah tel- sahibi 

ot müteahhidi Nafiz 

B.

maruz kaldığı zarar 

hakkında

519 3-4-1929

1927 senesi ot müteahhidi Nafiz imzasile 

Sarı kamış merkezinden Yüksek Reislik maka

mına çekilen telgram En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Kışın şiddetinden dolayısile taahhüdünü 

yerine getirmek için ettiği zarar ve ziyanların 

tazminini istemekten ibarettir

M. M. V. ine yazılan teskereye gelen karşı

lıkta:

M. V, inin 20 -6-927 tarih ve sayı
lı tezkeresinde:

Muh. U. kanununun 136 mcı maddesi 
mukavelattan mütehaddis ihtilafatın halli fçin 

müteahhitlerle aktedilecek sulhname ve mu

kavelenamelerde yapılacak tadilattan ve bu 

tadilat dolayısıla hâzinenin bırakıp vermekte 

olduğu menfaatten bahis olup K. O. nun ot 

müteahhidi Nafiz Ef. ile akt edilen mukavele

nin meselede ihtilaf ve binnetice tadili müstel 

zim bir muamele bulunmaması itibarile
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

880 Ödemiş: dava vekili 

Ömer Lutfi Ef.

Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

yukardaki kanun maddesile alakası görüleme

mekle beraber muhitin bütün ahvaline vakıf 

olduğu anlaşılan müteahhidin teahhüt ettiği 

maddenin bütün icabatını düşünerek kabul 

eylemiş ve bu kabulünü de tamamen yerine 

getirilmiş bulunmasına göre 927 senesi kışının 

şiddetli olması ve 928 senesinin kurak bulu- 

uması 927 senesi baharında derleyip toplaması 

icap eden ot için tadili mucip mücbir sebep

lerden sayılmayacağı ve kendi hata ve ihmali 
yüzüpden zarar görmesinin kendisine bir hak 

temin edemiyeceginden tazminat vermeğe 

kanunî imkân olmadığı zikredilmiş ve K. O. 

ya da malumat verildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:
Bir müteahhidin teahhüdünü yaptıktan 

sonra ortaya bir takım sebepler sürerek tazmi- 

İnat talep eylemesi caiz olmayacağının ve telğram 

sahibinin dayandığı Muh . U, kanununun 136 
ıncı maddesi davasına senet ittihaz olmayaca

ğının kendisine anlatılmasına karar verildi .

K. A* K. tarihi

520 3-4 - 1929

Avkatlık ruhsatna - 

mesi itası

 ̂ Dava vekili Selanikli Ömer Lutfi imzasila 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Kendisine avkatlık ruhsatnamesi verilmesini 

istemekten ibarettir.
Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyh 325 senesinde Selanik hukuk 

mektebinde yapılan imtihanlardan bir kısmının 

ikmale muvaffak olmayarak hicret ettiği ve 

bu derslerden imtihanı yapılarak ruhsatname 

verilmiş isede bu imtihanı Baro teşekkül etme

yen yerlerde vekâlet yapmasını mutazammın 

olmasına mebni yeniden hukuk- mektebi prog

ramlarına tevfikan imtihan vermedikçe ruhsat

namesinin avkatlık ruhsatnamesine tebdiline 

kanunî mesağ görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Kanunun bu yoldaki sarahatine hareketini 

tevfik etmesinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. M K. tarihi

521 3-4-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

dukları yer 

Koçhisar (15) M h 
tel sahibi halk fırka
sı namzetlerinden

Ali Ef.

Arzuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Belediye

hakkında

intihabatı

728 Torbalı felâketzede 
lerinden Mustafa Ef. 

ve arkadaşları

625 Aydın: Kötek Na - 
hiye merkezinde 

mukim sıva ve bo  ̂
yacı Haşim oğlu 

Haşan Basri

MuavenS talebine 

dair

Halk fırkası namzetlerinden ihtiyat zabiti 
Ali imzasile Koçhisar merkezinden Yüksek 

Reislik makamına çekilen telgram Encümeni

mize gönderilmiştir.

Dileği :

Bu yıl için yapılan belediye intihabında 

sui istimal yapıldığından bir müfettiş gön

derilmesini istemekten ibarettir.

Da. V. ne yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

întihabatın kanun dairesinde yapıldığı 

Aksaray vilâyetinin işarına atfen bildirilmekle 

arzûhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. A". K. tarihi

522 3-4- 192Q

Torbalı ve Dagkızılca felaketzedeleri namı

na Mustafa, İsa, Sait imzalarila Yüksek Reis

lik makamına sunulan arzuhal En. im ize 

gönderilmiştir.
Dilekleri :

Hilâh ahmerce kendilerine dağıtılacak 

45,000 liranın henüz dağıtılmadığından bir 
an evel dağıtılmasını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :
Hilâh ahmer markezinden alınan malumata 

göre :
Para olarak İzmir merkezinden 45000 lira 

» » jo vastasila 33173 » 

ve 180000 »
Kıymetinde 2 dafa da 

( 2 500 ) çadır ki ceman 258173 
lira raddesinde muavenet yapıldığı anlaşılmış 
ve vatan ve vatandaşların en kara ve en felâ- 

! ketli günlerinde yardım ve kayırım vazife- 

! lerini bihakkın ifa eden bir müesseseye karşı dil 
uzatmak Türkün seciyesine muvafık olmiyacağının 

'• arzuhal sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

' K. .V K. tarihi

523 3-4-1929

Zevcesi aleyhine 

ikame ettiği dava 

hakkında

Bursah Haşim oğlu Haşan Basri imzasila 

Yüksek Reislik makamına sunulan arznhal 

En. imize gönderilmiştir.
Dileği:

Zevcesi hakkında aldığı itaat ilâmım icra 

ettiremediğinden ve kayın babasından alaca

ğına da hüküm alamadığından dolayı hakkının
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

657 ankara Himayei et- 

falde müstahdem Van- 

h Sabri Ef.

895 İzmir Değirmen da

ğında Fatih mahal

lesinde 16 A” lu 

hanede hidayet oğlu 

mustafa Nihat Ef.

maaşının tezyidi

Bir mektebe kabulü

Kncümen karan ve ne sebepten verildiği

korunmasını istemekten ibarettir.

Da. V. irte yazılan teskereye gelen karşı 

hkta:

Mahallinden getirilen bu meseleye dair 

hüküm fıkrası gönderilmekle işte kanuna 

muhalif bir cihet ve idareten yapılacak bir 

muamele görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte :

Gönderilen hüküm fıkralarına göre arzuhal 

sahibinin her iki davası kanunî mĞcrada cere

yan etmesine göre işini takip etmesinin kendi

sine anlatılmasına karar verildi.

K. M’ K. tarihi

524 3-4-1929

' VaniPSabri imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği

16 Yaşına geldiğinden dolayı Aydın san

atları mektebinden çıkanldığından tekrar mek

tebe alınmasını istemekten ibarettir.

M. V. ine yazılan teskereye gelen karşı- 

hkta:

Mümaileyhin 1927-1928 ders senesi netice

sinde 16 yaşına gelmesi ve tahsile devama 

istidadı olmadığının anlaşılmasına binaen bir 

sanatkâr yanında yerleştirilmek suretile ilk mek

tepler talimatnamesinin 122 inci maddesi 

mucibince mekteple alâkası kesilmiş olduğu 

bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibi hakkında tatbik olunan 

muamele* kanunî olduğundan dileği yeriıle 

ğetirilemeyeceğinia kendisine anlatılmasına 

karar verildi .

K. A"

525

K. tarihi 

3-4-1929

Hidayetoğlu Mustafa Nihat imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal E. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Müteveffa pederinden maluliyetine binaen 

ölünceye kadar verilmek şartile tahsis-olunan 

49 kuruş geçinmesine yetmediğinden artırıl - 

masını istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkerye gelen karşılıkta
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*3 Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer____

1011
843

Erzurum hapishane

sinde mevkuf Şevki 

Ef.

833 Nazif B. merhumun 

hemşiresi Behiye H.

Arzuhal hulâsası

Hukukunun vikayesi

maaşının tezyidi

Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

İşbu maaşın artırılmasına kanunî imkân 

bulunamadığı bildirilmeğle arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. A» K. tarihi

526 3-4-1929

Mevkuf Şevki imzasile Erzurm merkezin

den Yüksek Reislik makamına çekilen telğram 

En. imize gönderilmiştir .

D ib ğ i:
Naim Ef. de alacağı olan HOO lira ziyaa 

uğratılmak istenildiğinden memlekette şahsî 

garazlann değil kanunun hakim olduğunun 

gösterilmesini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumailyhin 44 gün hasta yatacak derece

de bir adamı döğüp, tahkir etmekten maznunen 

mevkuf bulunduğundan ve şahitler üzerine 

tesir yapması melhfız bulunduğundan kefaletle 

tahliyesi hakkındaki isteğinin mahkemece red 

dolunduğu ve davanın naklini mutazammın 

istidanın temyiz mahkenîesi baş müddei umu

miliğine gönderildiği ve kanunsun bir hal 

vukua gelmediği bridirilmiştir.

İcabı söyleşi İdi kte:

İşte alacak bir cürüm ikaı maddesi bulun

duğu ve muamelenin kanunî mecrada yörüdü- 

gü görülmekle keyfiyetin arzuhal sahibine 
anlatılmasına karar verildi.

K. .V 

527

K. tarihi 

3-4-1929

Nazif B. merhumun kız kardeşi Behiye 
imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Babası merhum Sait paşadan gelen eytam 

ve aramil maaşının münasip miktarda arttı
rılmasını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Eytam ve eramil maaşları kanunu mucibince 

tahsis olunup işbu maaşların arttırılmasına 

kanunen imkân bulunmadığının arzuhal sahi

bine'anlatılmasına karar verildi .

K. M K. tarihi 

^ 8 ”  3/4/1929~
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782

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

İstanbul gümrük 

muhafaza memuru 

Şakir Ef. refikası

Arzuhal hulâsası linciiuKnı k a ra n  v(3 ne sel)epleıı verild iğ i

Kocaları nında me

murlar gibi 8 saat 

mesaiye tabi tutul

ması

İffet H. ve arkadaşlar]] İstanbul gümrük muhafaza memurları zevceleri 

namina İffet ve arkadaşları imzalarilc Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. iniize 

gönderilmiştir:

Dilekleri :

Kocalarının da sair memurlar gibi sekiz 

saat mesaiye tabi tutulmalarını istemekten 

ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Muhafaza memurlarının kendilerine mahsus 

vaziyetleri ve gümrük muhafaza nizamnamesi 

ahkâmı bunların sair gümrük memurları gibi 

8 saat vazife başında bulunmak, diğer zaman 

larda serbes birakılmalarına müsait olmadığı 

b ild irilm iştir.

İcabı söyleşildikte:

OümrüK muhafaza nizamnamesinin 21 inci 

maddesine göre gümrük muhafaza memurlarının 

istihdamları hususî şartlarla mukayyet bulun

duğu cihetle diğer memurlar gibi bunların da 

8 saat hizmete tabi tutulmaları muhafaza 

işini sekteye düçar edcccğindcn ve mumaileyhim 

memurlar zaten o şartları kabul ederek 

vazifelerini kabul etmiş buluuduklanndan 

arzuhal sahipleri dileğinin yerine getirilemiyc- 

ccğinin kendilerine anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

106Ö' Kuruçay ( 155) .V- i  Kaymakam hakkın-

lu tel sahibi Mahmut 

Ef. ve arkadaşları

da şikâyet

529 7-4-1 g29

Mustafa ve arkadaşları imzalarilc Kuru çay 

merkezinden Vüksek Reislik makamına çekilen 

telgram En. i m ize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Kaza kaymakamının zulmünden ve fana 

idaresinden kurtanlnıalannı istemekten iba

rettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

903 Tokat Souk Pınar 

mahallesinde iral 

müdürü zade FaikB. 

hanesinde mukime 

Süvari Yüzbaşı mü

teveffa Hüsnü Ef. 

zevcesi Mediha H .

Maaşının tezyidi

Knciinrıon kararı ve ne seb(i|)ten vorild iğ i 

lıkta:

Şikâyet eden Mustafa Efendi kazada tenef- 

füz gayesini takip etmesi ve kaymakamın 

buna meydan vermemesi ve kendisinin halk hr- 

kası mutemetliğine tayin edilmemesi ve şimdiki 

Hükümet ile tayyare piyangosu aleyhinde söz 

söylemesi hasebile hakkında kanunî takibat 

için Adiiyeye tevdi edilmesinden muğber ola

rak bu isnat ve şikâyetleri tertip ettirdiği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Tahkikat neticesi yapılan şikâyetlerin doğru 

olmadığını gösterdiğinin telgram sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A’ K. tarihi

530 7-4-1929

Müteveffa Yüzbaşı Hüsnü Ef. zevcesi Mediha 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. im ize gönderilmiştir.

Dileği :

Müteveffa zevcinin terfii sayıImıyarak ] inci 

mülazim rütbesile eytam ve eramil maaşı veril

diğinden ve zevcinin 5 senelik esaret maaşım 

alamadığından hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

‘ M.M. V. ine yazılan tezkereye gelen knrşıhkta:

I — Süvariden jandarmaya nakleden müte

veffa Hüsnü Ef . büyük harpte Bağdat seyyar 

jandarma alayı Hille taburu 4 üncü bölük 

mülâzımı iken 23-V- 33 tarihinde Ommarede 

İnğilizlere esir olmuş ve 19 -VI - 336 tarihinde 

İstanbul jandanna taburuna misafir verilmiş, 

buradan 8 - VIII - 336 tarihinde aynı makam 

tarafından Bursa jandarma taburu Kirmastı 

takımı kumandanlığına tayin edilmiştir.

II — Kirmastıdan 16 -VI 337 tarihinde 

kaçarak millî orduya iltihak etmiş ve süvari 

14 E. emrine verilmiştir.

III — Mumaileyh millî orduya iltihakında 

1 inci mülazım rasbını 2 -XII- 33 göster - 

meşinden ve kuyudatın burada bulunmasından 

dolayı kıdemi gelmiş addolunarak 15 X-337 

tarihinde yüzbaşılığa terfii yapılmış isede kuyu

datın gelmesi üzerine l inci mülazın nasbinin 

3 - XI 336 olduğu tebeyyün etmiştir. K arar

namesine tevfikan sakıt hükümetçe yapılan yüz-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

960 ;Nevşehir: Ticaret Oda- Demir yolunun Nev- 

983 ' sı reisi Halil ef. : şehirden geçirilmesi I

1086

5-C

Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

Manisa Paşa köyün

de mukim Memet 

oğlu Mustafa

Tütün cezayı 

sinin affi

nakti

başılığa terfii de bittabi hükümsüz kalmıştır .

IV - Bunun üzerine 1 inci mülazım lığa terfii

1 5-X-337 tarihine kabul ve tasdik edilmiş ve

2 - 1 340 da ecelile ölmüştür; denilmektedir.

İcebı söyleşildikte:

Verilen izahata göre yapılan muamele kanun 

ahkâmına muvafık bulunmağla dileğinin yerine 

ğetirilemiyeceginin arzuhal sahibine anlatıl - 

masına karar verildi .

K. .,1' K. tarihi

531 7-4-1929

Nevşehir Belediye Reisi ve H. F. mutemedi 

ve arkadaşları imzasile Nevşehir merkezinden 

Yüksek Reislik makamına çekilen telgıram En. 

im ize gönderilmiştir.

dilekleri:

Ulukışladan Kayseriye geçecek demir 

3̂ olunun Nevşchirden geçirilmesini istemekten 

ibarettir.

Na. V'. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta :

I - Ulııkıgla — Bogazköprü güzergâhının 

İncesu ve ya Nevşehir cihetlerinden hankisinin 

tercih edileceğini tespit için tanzim ve ihzar 

olunan etüt haritalanyla keşifleri her iki güzer

gâh civarındaki halkın müracaatları ve ğön- 

derdikleri ihsai cetvellerle birlikte Ic. Y. l i  ine 

takdim edilmişti.

II - Bunlardan Bogazköprü — İncesu — 

Ulukışla güzergâhı memleketin umumî menfaa- 

tına daha muvafık ğörülerek tercih olumuş ve 

müteahhidine de tebligat yapılarak mezkûr 

güzergâhın tatbikına başlanmıştır, denilmekte 

dir.

İcabı söyleşildikte :

Bir çok tahkikat ve tetkik neticesi olarak 

kabul edilen ve bugün tatbikına da başlanılan 

Boğaz köprü - İncesu - Ulukışla güzergâhının 

deniştirilmesine bir sebep görülmediğinin 

telgram sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

532‘ 7-4-1929

Memet oğlu Mustafa imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

890 Kütahya: Saray ma

hallesinde mukim 

Miınadi Sadık Ef.

Matlubatınııı itası

Encümen k a ra n  vo ne sebepten verild iğ i

991

Dileği;

1928 senesinde ektiği tiıtün malisulü lo  

kilo tahmin olunduğu halde fazlasile ve fakat 

muayyen müddetten sonra anbara teslim 

ettiğinden kendisinden hükmen naktı ceza iste

nildiğinden mağduriyetine mahal kalmamak 

üzere affini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşiIdikte:

Muhakeme neticesinde hükmü olunan nakti 

cezanın affine kanunî imkân bulunamadığından 

kendisini nakli görüyor ve kanun da müsait 

bulunuyorsa hükmen bir netice elde etmeğe 

çalışması lazım geleceğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V' K. tarihi

533 7-4-1929

Tellâl Sadık imzasila Yüksek Reislik maka- 

nnna sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

D ileğ i:

Küçük oğlu Mustafanın vasi ve babası 

bulunmak sıfatile eytam bankasında olan 25 

lira alacağına mukabil ]5 Hra verdiklerinden 

geri kalan lo  lira ile faizinin kendisine veril

mesini istemekten ibarettir .

Ma.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhin oğlu namına eytam tasfiye 

komisyonu tarafından bankaya devredilen 15 

liranın kendisine Verildiği ve işbu komisyon 

'tarafmdan Kütahya küçükleri alacaklarınm 2inci 

devrinin henüz yapılmadığı ve arzuhal sahibinin 

bu gün bankadan alacağı .kalmadığı bildiril

miştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

K. M  K. [arihi

534 7-4-1929

İzmir, Kemal paşa, j Ormanlardan istifa- 

tokmak alan muhtar- j deleri hakkinda 

larından Mustaf Ef. ,

Kemal paşa tokmak alan muhtarı Mustafa 

ve arkadaşları imzasile İzmir HükCımet merke

zinden Yüksek Reislik makamına çekilen telğıram 

En. imize gönderilmiştir .

Dilekleri:

So orman teşkilâtı mucibince ormanlardan 

istifade haklan tahdit olunacağım işittiklerin

den zararlarina meydan verilmemesini istemek-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1143 İstanbul aksaray so- j En. K. ina itiraz 

fular imambayıldı 

(20) sağır makaracı |

1 lacı Masan Ef.

970 Denizli muallim me

ktebi kâtibi sabıkı 

Memet Emin ef.

Encümen k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

tasfiye kararının ref'i

ten ibarettir.

Ik. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Köylünün kanunen hakkı olan intifa temin 

edilmiş olup telaş edecek ortada bir hal kal

madığı bild irilm iştir.

İcabı süyleşildikte:

Keyfiyeti kendilerine anlatılmasına kara 

verildi.

K. . 1" K. tarihi

535 7-4-1929

Makaracı sağır Hacı Haşan imzasile Yük

sek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

12-2-1929 tarih ve 307 sayılı kararımıza 

itiraz ederek hakkının ihkak edilmesini iste

mekten ibarettir.

İcabı Süyleşildikte :

Eski kararımızı değiştirecek bir sebep 

görülmemekle eski kararımız dairesinde hare

ket etmesinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. A- K. tarihi

536 7-4-1929

Denizli muallim mektebi kâtip ve hesap 

memuru Memet Emin imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal E. nimize gönde-, 

riimiştir.

Dileği:

Hakkında verilen tasfiye kararının muhik 

olmadığından ref’ini istemekten ibarettir;

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşı hkta:

Denizli köy muallim mektebi kâtip ve hesap 

memuru sabık Memet Emin Ef. nin meslekten 

çıkarılmasına dair olan görüm noktası D. Ş. Rs.

I liğine verilen müdafaanamelerde tasrih edilmiş 

; olduğundan bunların ve D. Ş. since ittihaz 

I olunan kararın musaddak suretleri gönderildiği 

I ve Bunlara nazaran mumaileyhin Mf. ve bilhas- 

! sa mektep işlerinde kullanılması V. çe cajz 

' görülmediği bildirilmiştir.

: İcabı söyleşi İd i kte :

I  Okunan müdafaaname ve D. Ş.sı kararına 

1 göre arzuhal sahibinin sarhoşlul^tan dolayı
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

1095 Ma. V. i iuikuk 

müşavirliği mümey

yizi M. Davut Ef.

açık maaıu itnsı

naktî cezaya mahkûm olacak derecede işrete 

müptela olduğu anlaşılmış ve hakkında ittihaz 

olunan karar muhik körülmüş olmağla keyfice 

tin kendisine anlatılmasına karar verildi.

K. .'V' K. tariiii 

537 “  7-4~r92Q'

Mülğa Şark istiklâl mahkemesi başkatibi 

sabıkı h\. Davut imsasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arz.uhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Hastalığı dolayısile açıkta kaldıl^ı müddete 

ait -maaşının veya vatanî hiznıetler tertibinden 

bir ikramiye verilmesini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

27-3"92Q tarih ve 476 sayılı kararımıza 

ilâve olarak memurlara ikramiye verilmesi me

murin kanununun mahsus maddelerindeki 

hükümler dairesinde caiz olup onun haricinde 

hiç bir suretle ikramiye verilmesi caiz olamı - 

yacağının arznhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi. K. M>. K. tarihi

1052 Bitlis: otomobil garaj 

müdürü Osman Nuri 

Ef.

Bitlisin vilâyet ola

rak ipkası

Garajlar müdürü Osman Nuri ve şöfurler 

namına Ahlatlı Mustafa Kâzım imzasile Bitlis 

merkezinden çekilen telgraf En. imize gönde
rilmiştir.

Dilekleri:

Bitiş vilayet merkezinin Muşa nakli zarar

larını müeddi olacağından bundan vaz geçil

mesini istemekten ibarettir.

Da. V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta;

I — Büyük harpten sonra ehemmiyetini 

kaybeden Bitlisin kaza haline kalbile Muş vilâ

yetinin teşkili hakkındaki kanun lâyihasr Baş

vekâlete sunulmuştur.

II — Muşun vilâyet merkezi olmasını icap 

eitiren sebebin Devlet ve milletin yüksek men- 

faatlarını temine matuf İdarî, inzibati ve askerî 

zaruretlerden mütevellittir, denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

Karşılıkta bildirilen sebepler V. in bu baptaki 

görüm noktasını teyit eylediği cihetle dilekleri 

yerine getirilemeyeceğinin telgraf sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V' K. tarihi

” “  539 '“ 7-4M929'
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Arazuhl verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer_^^ 

Aydının çine kaza

sının Hamitabat ma

hallesinde mukime 

müteveffa Memet Hu

lusi Ef. refikası Fatma 

Ulviye H.

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebe{)ten verild iğ i

maaşının tezyidi

965 Konya Mut kazası 

sabık mustantıkı Me- 

et Tevfik Ef.

İkramiye ve harci 

rahmin itası

Mütevaffa Memat Hulusi Ef. Zevcesi 

Fatma Ulviye imzasıla Yüksek Reislik makamı

na sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Zevcinin ölmesi dolayisile kendisine tahsis 

olunan maa^şın artırılmasım istemekten iba

rettir.

İcabı söyleşildikte :

Kanun mucebince tahsis olunan bu yoldaki 

maaşların artırılmasına kanunî irnkfın bulun

madığının arzunal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

K. K. tarihi

540 7-4-1920

Mut kazası müstantıkı sabıkı Memet Tevfik 

imzasile Yüksek Reislik makamın sunulan arzu

hal E. imize gönderilmiştir.

Dileği;

Hakkında verilen tasfiye kararının ref'ine 

kanunî imkân yoksa ikramiye havalesinin çabuk 

gönderilmesini ve harcu'ahtan mahrum edilme

mesini istemekten ibarettir.

Ad.V . ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

I - Sicilline nazaran hakkında memurin ka

nununun mu\’akkat 1 inci maddesi tatbik olu

nan mumaileyhin bilfiil hizmeti Q sene 4 ay 

20 gönden ibaret olmasına binaen isteği üzeri

ne Mut emvalinden 187 lira 77 kuruş ikrami

ye taiısis olunarak 027 senesi bülç‘̂ ?sımn 

160 inci faslına kunmuş olan tahsisattan tediye 

olumak üzere Ma, V. ne bildirlmişti.

II - İşbu Ve. den ahiren gelen karşılıkta 

mezkûr fasılda tahsisat kalmadığından verilmediği 

bildirilmesi üzerine bu yoldaki borçlar için

929 bütçesine ( sinini sabıka borçları ) ün- 

vanile mahsus bir fasıl açılarak tahsisat konu

lmuş olduğundan işbu iw anın mezkûr tahsi

sattın alındığında verilecektir.

III - Kendi isteği üzerine ikramiyesi memur 

bulunduğu Mut emvalinden tahsis edilmiş 

olduğundan, harcirah kararnamesinin 10 uncu 

maddesinin 2-3 fıkraları hükmüne göre verile

meyecektir denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

Mumaileyh hakkında yapılan muamele ka

nuna muvafık bulunmağla başka bir muamele
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adı, sanı ve otur

dukları yer

j Arzuhal hulâsası J']ıu*ünıon k a ra n  ve no a;{il)ej)l(‘iı verild iğ i

1117 Yozgat hapishane

sinde Malaçlıh Hacı 

Osman ef.

M 11 vak katen ta i 111 ycs i

702 Ezbider nahiyesi 

Agrekos karyesi ih - 

tiyar heyeti

Tütün cezayı nakti- 

sinin afî'i

i yapılamayacağının arzuhal sahibine anlatılma-

* sına karar verildi.

j K. A" K. tarihi

541 7 - 4- 1929

Yozgat ha|)islianesinde malıkCım Haiaçhlı 

i Hacı Osman imzasile Yüksek Reislik makannna 

j sunulan arzuhal cncünieuimize gönderilmiştir.

I Dileği :

I Kt'ndisi çiftçi bulunduğundan ziraat mev- 

I siminde muvakkaten ruhsat verilmesini i t̂e- 

; mekten ibarettir.

I İcabı söyleşildikte :

! Ziraat mevsiminde ne gibi mahkumlara ne 

: kadar müddet ve ne suretle ruhsat verileceği 

, mahallî müddci umumilerine ait vazaiften 

bulunmağla merciine müracaat eylemesinin 

j arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

I K. .V. K. tarihi

I '  542 7-4-1929 “

Agrekos, Kavak, Ezbider ve sair köyler 

muhtar ve ihtiyar meclisi azalan imza ve 

mühürlerile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Tütünleri kanunen muayyen müddette teslim 

olunmadığından dolayi malıknm edildikleri 

120 000 iii'a raddesindeki naktî cezanın tahsili 

zaten kuraklıktan mutazarnr olan halkı büsbü

tün mağdur edeceğinden affini istemekten 

ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen cevapta:

Mezkûr havalide hiç bir vakit eyi tütün 

yetişmediği ve yetişen tütünlerin dc alıcısı 

olmadığından dolayı zürra tarafından kaçağa 

sarf edilmekte olduğu ve işbu fiillerinden 

dolayı mahkûm oldukları naktî cezanın af fine 

imkân olmadığı ve iddialarının hakikata 

uymadığı bildirilmiştir..

İcabı söyleşi Idikte:

Keyfiyetin arzuhal sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

K. .V

543

K. tarihi

7-4-1929
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303

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

_djjkları yer 

Eskişehir : Adliye 

dairesi ittisalinde 

Tütün bayii Siruz 

muhacirlerinden Ma

hmut Ef .

Arzuhal hulâsası l^]ncümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

Temlik muamelesi 

hakkında

772 I  Ceyhan 397 .V lu 

i tel sahibi İbrahim

1 ve hacı Memet Ef.

Aşar borçları 

kında

hak-

Serez mübadilleri namına Memet imzasiyle 

Yüksek reislik makamına sunulan arzuhal En, 

imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Kendilerine tefviz olnuan emval ve araziden 

alınan harç ve masraf tediye edemiyecekleri 

derecede fazla olduğundan temlik muamelele - 

rinde eski kiymetler üzerinden harç alınmasını 

istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Temlik kanunu mucibince mübadillere tef- 

vfiz edilen gayri menkul malların tefvize esas 

olan kiymetleri 340 senesi bütçe kanununun

10 uncu maddesine tevfikan 3 misil arttırılma- 

ya tabi tutularak bu mıkdar üzerinden tahak - 

kuk eden harç, mezkûr kanunun 8 inci madde

sine müsteniden 3 sene ve 3 müsavi taksitte 

tahsil edilmekte bulunmuş olduğundan eski 

kiymet üzerinde mezkûr harcın istifasına 

kanunî imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Bir kanuna tabi olarak alınan harçların 

dileklerine göre alınmasına kanunî imkân - 

bulunmadığının arzuhal sahiplerine anlatıl

masına karar verildi. '

K. .V K. tarihi

544 7-4-1929

Hacı Mehmet ve İbrahim imzalafile Ceyhan 

merkezinden Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri;

1340 senesinde iltizam eyledikleri aşardan 

olan borçlarını deyin ilmühaberile kapatıyor

larsa da 1341 senesinde tahakkuk eden 

faizle Ziraat bankasına ait iane hissesinin para 

olarak verilmesi istenildiğinden ve bu ise ınağ- 

duriretlerini badi olduğundan her iki kısmın 

da deyin ilmühaberile mahsup edilmesini 

istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

I — Mahsubu umumî kanunu hâzineye 

339 senesi nihayetine kadar mütehakkak eşhas 

borçlarının, 340 gayesine kadar hazine' 

zimmetindeki alacaklarile tekas ve mahsup 

olunacağım âmirdir.

II — Bu itibarla arzuhal sahiplerinin 341
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

783 Beşiktaş: Serince B. 

yokuşunda 37 »V lu 

hanede esbak İzmit 

mebusu Hamdi B.

r^ııcünıen kararı vo ne s(3İ)e[)leıı verild iğ i

senesinde tahakkuk eden borçlarının deyin 

ilmühaberile tesviyesine imkân olmadığı gibi 

iane hissesinin hazine ile bir alakası olmamasına 

binaen tabiî olark mezkûr ilmühaberle de 

mahsubuna imkân olmadığından para olarak 

verilmesi lâzım gelir;

İcabı süyleşildikte:

Arzuhal sahiplerinin dileğini yerine getir

meğe kanunen imkân görülmediğinin kend^e- 

rine anlatılmasına karar verildi.

K. M' K. tarihi

545 7-4-1928

İstiklâl madalyası 

kordelasının yeşil 

kırmızıya tahvili.

1127 Evkaf U. Mu. i tat- 

kik memuru Hüseyin 

Ef.

İstirdat edilen baraka

ya mukabil diğer | 

bir baraka verilmesi i

Mustafa Kemal pş. kazasından Hulusi ve 

İzmit mebusu sabık Hanîdi Namık imzalarile 

Yüksek Reislik makamına sunulan 2 arzuhal 

En. imize gönderilmiştir .

Dilekleri :

İstiklâl madalyasile taltifini ve şeridin 

kırmızıya deniştirilmesini istemekten ibarettir .

Ait oldukları M. M. En. ine gönderilen 

arzuhallar üzerine gelen karşılıkta :

I - Hulusi B.in istidasında bahsettiği evrak 

hakkında Bş. V. ten malumat isteneceği,

II - Hamdi B. in hamil olduğu İstiklâl 

madalyası şeridinin kırmızıya deniştirilmesi 

hakkındaki yeni istidasının tervicini ve En. in 

evelki kanaatinin denişmesini icap ettirecek 

kanunî bir sebep görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşi İd ikte :

Keyfiyetin arzuhal sahiplarine pildirilmesine 

karar verildi .

K. .V K. tarihi

546 7-4-192Q

U. Ev. M. lüğü teftiş heyeti tetkik memuru 

Hüseyin imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderiimiştr.

Dileği :

Antalyada mazbut emlâk maaşatına mukabil 

verilen 7 barakadan 24 lira kiymetinde olan 

biri istirdat edildiğinden işbu barakaya mukabil 

diğer bir mülk verilmesini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşiIdikte:

Madamki mezkûr barakaları kabul ederek 

başkasına satmiş ve bu gün iadesi imkânı 

mürtefi olmuştur bu babta verilen 6-1-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası

1024
923

Kastamomıruın Dev

rek kazası telgraf 

memuru Recep Yaşar 

Ff.

malıalli
v ili

Encüm en kararı ve no sebepten verild iğ i

ahara tah-

tarih ve 263 sayıh kararımızı tağyire sebep 

^jörüİçmemiştir. Keyfiyetin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V

547

K. tarihi

7-4-1929

Kastamonu - Devrek telgraf memuru Recep 

Yaşar imzasiie Yüksek Reislik makamına sjinulan 

arzuhal Iın. imize gönderihniştir.

Dileği :

Hastalığı dolayisile naklini istediği halde 

harcırahsız olarak nakline muvafakat olundu

ğundan zatî harcirahla naklini istemekten 

ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

I - Recep Yaşar Ef. hakkındaki mücazat 

1150 sayılı kanunla tatbik mevkiine konulan 

1330 tarihli P. T. T. memurlan nizamname

sinin 43 üncü maddesinin muhtelif fıkralarına 

tevfikan tatbik edilmiştir.

II - Cide P. T. T. merkezinde nıûvezzi 

vekili iken Samsun P. T. T. memurlarının 

grev yapmalarından mütevellit zarurete binaen 

1341 senesinde memur sınıfına geçirilmiş olan 

Recep Yaşar F.f. Devrekte memurin kanununun 

44 üncü maddesinde gösterildiği veçhile 3 

sene kalmadığı ve sihhî maaeret göstere

mediği için tahviii hakkını haiz değildi ancak 

bazı ahvali dolayısıla Devrekte birakıl- 

ması caiz görülmemiş ve münasip bir merkeze 

nakli Kastamonu başmüdürlüğüne tebliğ edil

miş ve nakil mecburî tahvil mahiyetinde ol

madığı için memurin kanununa istinada luzum 
görülmemiştir

III — bununla Beraber bu hususta icraata 

geçilmemiş ve çünkü mumaileyh vazifesinde 

sabit olan ihtilası dolayısıla işten men ve hak 

kında kanunî takibata tevessül edilmiş ve esasen 

memurin kanununun muvakkat 1 inci madde

sine her cihetten dahil bulunduğu için 

tasfiyeye tabi tutulmuştur, denilmektedir.

îcabı söyleşildikte:

Oörülen şu hallere ve yapılan kanunî mua

meleye göre başkaca muamele yapılmiyacağının 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi 

Karar M  K. tarihi

548 7-4-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

948 İstanbul: Fındıklı 

Molla bayırında 15 

.Vlu hanede Abdül- 

kerim Hadi Ef.

Tekaüt muamelesi 

hakkmda

Fncüm en kararı ve ne sebepten verild iğ i

Abdülkerim Hadi imzasiie Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imze gönderil

miştir.

Dileği:

Siyaseten ve hükümsüztolarak vazifesinden 

uzaklaştırıldığı zaman tekaüt maaşının tahsi

sinde hesaba katılmadığından mağdur edildi

ğinden hakkının korunmasını istemekten iba- 

' rettir.

I - Mf- V ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Sabık Mf. M. âzasından olan mumaileyh, 

3-V1I-1927 tarihinde V. inzibat komisyonunun 

kararile memurin kanununun 1 inci muvâkkat 

maddesine tevfikan tekaüde sevk edilerek 

menfa ve mahbeste geçen müddetleri de hesaba 

katılmak suretile maaş tahsis edilerek tahsis 

evrakı 25- H- 1928 tarih ve 405 sayılı H,U. 

kararından evvel 24-lX-i927 tarihinde tetkik 

ve tescil olunmak ve Hesaplar D. na sevkedilmek 

üzere M.m B.M. lüğüne gönderilmiştir.

II— Memurin kanununun TOiîici maddesinde 

kabul olunacak müddetler meyanında siyasî 

mağdurlar hakkındaki kanundan bahsedilmemiş 

ve mezkûr kanunun gomcı maddesinde ise [işbu 

kanuna mugayir ahkâm mülgadır. ] denilmiş 

olduğundan mumaileyhin maaşsız ırıenfa müd

detinin hizmetinden tenziline dair olan H. D. 

mütaleası kanuna muvafık görülerek menfada 

geçen müddeti, hizmet müddetinden indiril

miştir.

III — Bununla beraber yapılan muamelenin 

doğruluğunu teyit ve takviye etmek üzere H. 

D. inca 25 - 11- 1928 tarih 405 sayıh H. 

U. kararı istihsal edilmiştir.

IV — Mumaileyh D. Ş. Rs. ne de İdarî 

dava İkame eylemiş isede oraca da lâzımgelen 

tetkikat yapılarak tekaüt maaşının tahsis mua

melesinde kanuna mugayir bir hal bulunmadığı 

kanaati hasıl olarak davanın reddine karar 

verilmiştir denilmektedir.

Bu hususta daha ziyade meseleyi kavramak 

isteyen En. imiz H. D. âzasından Haşan Zeki 

B. huzurile yapılan söyleşmede :

B. M. M. H. U.si kararında memurin 

kanununun 70 ve 90 inci maddeleri ahkâmına 

tevfikan maaşsız geçen müddetin nazan dikkata
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

832 İstanbul hapishane

sinde 2 inci koğuşta 

Adanalı Abdülceb- 

bar oğlu Haşan

encüm en k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

Adana hapishanesine 

nakli

alınması teyit edilmiş ve mezkûr karar mevcut 

ahkâmı-kanuniyenin tetkikına ait olup yeniden bir 

hükmü muhtevi olmadığından makabline şümul 

ve ademi şümulü meselesi bahse mevzu olmaya 

cağından keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılma

sına karar verildi.

K. .V. K. tarihi

549 7-4-1929

1007 Kemaliye kazası , Maaşının tezyidi 

Dahiliye odacısı Ha- | 

san Ef.

' Abdülcebbaroğlu Haşan imzasıle Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Bu gün mahpus bulunduğu İstanbul hapis

hanesinden m.amleketi olan Adana hapishane

sine naklini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Mahkûm Haşanın ceza müddetini Trabzun 

hapishanesinde ikmaline -X- 341 tarihinde 

İstiklâl mahkemesince karar verildiği ve sonra

dan hastalığı dolayısıla tedavi ve ceza müdde

tini ikmal için İstanbul hapishanesine nakle

dildiği cihetle memleketi olan Adana hapisha

nesine nakli caiz olmiyacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Mahkemece verilen karara karşı Aciana 

hapishanesine nakli caiz olamiyacağının arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

550 7-4-1929

Kemaliye kazası Da. odacısı Haşan imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Kaza Da. odacıları maaşlarının da Ad. ve 

Ma. odacıları derecesinde arttınimasını iste

mekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta;,

Bütçenin müsaadesizliğine mebni odacılara 

15 liradan fazla ücret verilememekte olduğu 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi. K. K. tarihi ,

551 7-4-1929
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980

Arzuhal verenlerin | 

adı sanı ve otur- ! 

dukları yer;_ i 

İstanbul ayasofya ! 

ycrebatan cami soka-' 

ğında .V- (42)Minıar 

l'uat Ef .

Arzuhal hulâsası l̂ ’nciiınoıı k a rarı vo ııc sol>opieıı vorildip:!

Mimarlık ruhsatna

mesinin itası

994 Üsküdar: tavaşi ha

şan ağa mahallesinde 

dolap sokağında 52 

,V lu hanede Üskü 

dar mutasarrıfı mer- 

hun Sabri Bey zev

cesi Fatma Mislida H.

Zarar ve ziyan tale

bine dair

Tahiroğlu mimar Fuat imzasile Yüksek Re

islik nıakanınıa sunulan arzuhal En. inıize ŝ ön- 

dcrilmiştir.

niieği:

Ruhsatname imtihanina iştirak edup muvaf

fak olduğu halde hala ruhsatnamesi verilme

diğinden b iran  evvel verdirilmesini istemekten 

ibarettir.

M. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Mimarlik ruhsatnamesi talebinde bulunan 

Fuat Ef. güzel san'atlar akademisinde evvelce 

imtiiıan olarak ruhsatname almağa hak kazan - 

mış isede ruhsatnamenin , tanzimi için iktiza 

edne nüfus tezkeresinin müsaddak suretile pulu 

henüz göndriimiş ve bu kerre tanzim edilen 

ruhsatnamesi imza için akademi müdürlüğüne 

göndrilmiştir denilmektedir,

İcabı söyleşiIdikte:

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verild i.

K. .V' K. tarihi

552 7-4-1929

Üsküdar mutasarrıfı merhum Sabri B. in 

zevcesi Fatma Misli Eda imzasile yüksek reis

lik makamına sunulan arzuhal En . imize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Gayri mübadil sjfatile Selanikte terkettıkleri 

1 milyon değerinde mekşuf manganez ve gayri 

mekşüf sair madenlere karşı verilecek zarar ve 

ziyan bedelinin bir an evvl verilmesini istemek

ten ibarettir .

Ma.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta .

I — îc. V. H. i karanle M. V.i reisliği 

altında teşekkül eden gayri mübadiller komi 

syonu Yunanistan da emlâk ve arazı terk 

edüpte istifade edemeyen gayri mübadil Türk’ 

lere mevcut paraya nazaran bir nisbet daire - 

sinde iki defa tevziat yapmiş ve 12-VII-928 

tarininde tediyata nihayet vermiş ve ferman 

ve imtiyazlarla müracaateden gayri mübadillere 

madenlerden dolayı katiyen avans vermemiş

tir. '

II - Gayri mübadillere emval teffizi hak- 

kındaki kanunun neşri üzerine avans tevzi 

komisyonu ilga edilerek yine V. in Reisliği
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ıKnciiıneıı ka rarı vo no Sfjl»opti'u ven’id ig i

841 Kiliste: askerî nıua-

' melnt memurluğun- 

! dan mütekait Haşan 

! Naci Ef.

İkramiyesinin itası

altında gayri mübadiller temyiz komisyonu 

teşkil edilmiş isede bu komisyonun vazifesi 

İstanbuldaki kıymet takdir komisyonu tarafın

dan verilecek kararlara vaki olacak itirazların 

temyizen tetkikinden ibarettir.

III - Gayri mübadillere ait hususatta halen 

Istanbulda muhtelit mübadele komisyonu Türk 

murahhas heyeti reisliği ile yine İstanbulda 

bulunan gayri mübadiller kıymet takdir komis

yonu meşgul bulunduğundan V. çe yapılacak 

bir muamele yoktur, denilmektedir.

îcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahibinin V. çe gösterilen makam

lara müracaat eylemesinin kendisine anlatılma

sına karar verildi.

K. .V' K. tarihi

553 7-4- 192Q

Askerî muamelât memurluğündan mütekait 

Haşan Naci ( 3- 8 - 44 -  ) imzasile Yüksek Reis

lik makamına sunulan arzuhal En. imize gön

derilmiştir .

D ileği:

36 sene bilfiil hizmet ederek 626 senesinde 

tekaüt olmuş isede kanunun malî ahkâmı 02Q 

senesinde tecil olunduğundan dolayı ikramiye 

verilmediğinden hakkının korunmasını isteme

kten ibarettir.

M. M. Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

912 sayılı kanunun 8 ve Q uncu maddeleri 

927 senesi umumî muvazene kanunile 1927 

malî senesi haziranından itibaren meriyet mev

kiine konulmuş olup l-VI-927 tarihinden sonra 

tekaüt edflenlere şümulü derkâr bulunmasına 

binaen 926 senesinde tekaüt edilmiş olan mu

maileyhe ikramiye verilmesine kanunî imkân 

görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Bir hakka istihkak kanunun bahşedeceği 

zamandan başlayup o tarihten mukaddem ve o 

kanunun meriyet mevkiine konulmazdan evvl o 

kanuna tevfikan bir hak istenemiyeceğine bina

en dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasina karar verildi.

K. jV’ K. tarihi

554 JO-4-1929
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520

Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur- 

duklearı ver

Bitlis Jandarma Ef- 

i rat Mektebi imamı 

Mustafa Lutfi Ef.

Arzuhal hulâsası

Tekaütlüğünün kal

dırılması '

62

l^jUMİınen kararı ve no s0İ)0|)İ(mi verildiği

Bitlis jandarma yeni mektebi imamı Mustafa 

Lutfi imzasile Yüksek reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

D ileğ i:

Tekaütlüğünün kaldırılarak muvazzaf hizmete 

ahnmasını istemekten ibarettir.

M. M. V. yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

25'Q-1339 tarihli kanunun üçüncü madde

sine tevfikan tekaüt edilen tabur imamı (307-1 4) 

Mustafa Lutfi Ef. inin iddia ettiği veçhile 

İstiklâl harbi esnasında Anadoluya iltihakı için 

müracaatta bulunduğuna dair kayit ve malumat 

olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibi hakkında yapılan muamelenin 

kanuna mavahk olduğu anlaşılmağla kendisine 

anlatılmasına karar verild i:

K. .V' *K. tarihi

I Ankara: nakliye ara- ı Kazanç vergisinin 

; bacılarından Halil Ef.' haddi itidale ircaı 

' ve arkadaşları

555 10-4-lQ29

Nakliye arabacılarından Halil ve arkadaşları 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir .

Dilekleri :

Kendilerinden aranılan kazanç vergisi çok 

yüksek olduğundan azaltılmasını istemekten 

ibarettir .

Ma. vc Da. V. lerine yazılan tezkerelere 

gelen karşılıkta :

I - Nakliye arabacılarına kazanç vergisi 

kanununun 31 inci maddesi mucibince şehre

maneti tarafından takdir edilen bir günlük 

gayri safi .kazançlarının lo  misli nisbetinde 

vergi ile mükellef bulundurulmaktadırlar .

II - 1928 Senesi için şehremanetince çift 

arabaların günlük kazancı loO - 200, tek 

arabaların kazancı loo  •• 150 kuruş olarak 

takdir edilmiştir .

III - Şu suretle bu verginin azaltılmasına 

imkân yoktur denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

Yük arabacılarının bir günlük kazançları 

hakkında takdir olunan miktar pek mutedil 

olmakla beraber işbu vergi esasına göre takdir 

olunan maktu ve tedrisat vergileri de eklenince 

şikâyet ettikleri miktar ortaya çikarki Ankara 

faaliyetine göre bu miktarın çok görülmiye-
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Arzuhal verenlerin 

adî, sadı ve otur

dukları yer

1047

Encümoıı kararı ve no sebeplen verildiği

ceğinin arzuhal sahiplerine anlatılmasına karar 

verildi

K. K. tarihi

556 10-4-1929

Gürün' (234) A" lu 
tel sahibi esnaftan 

Necmettin Ef.

Hapishane ekmek 

bedelinin itası

1046

Esnaftan Necmettin ve Şaban imzalarile Gür

ün merkezinden Yüksek Reislik makamına 

çekilen telgram Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri :

926-927 senelerinde hapishaneye verdikleri 

ekmek ve müteferrika bedelinin bir an evvel 

verdirilmesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Bütçeye mevzu tahsisat kalmadığından 929 

senesi bütçesine tahsisat konulması için teşeb- 

büsatta bulunulduğu ve intacında bu gibi 

borçların tamamile verileceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşi Idikte :

Keyfiyetin telgram sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

K. .A:* K. tarihi

Gürün hapishanesinde 

Ramazan Ef.

Hapishanenin ekmek 

siz birakıldığınadair

602

557 10-4-1929

Gürün cinayet hapishanesinde 120 kişi na- 

mina Ramzan imzasile Gürün merkezinden 
Yüksek Reislik makamına çekilen telgram En. 

im ize gönderilmiştir.

Dilekleri :

6 gündenberi kesilen ekmeklerinin verilme

sini veyahut hapishaneden birakılmalarmı iste
mekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Gürün hapishanesi ihtiyacını teminen tayinat 

maddesinden 500 Hrahk tediye emri verildiği 
bildirilmiştir.

îcabı söyleşildikte:

Dilekleri yerine getirildiğinin telgram sahi

plerine bildirilmesine karar verildi.

K. A" K. tarihi

558 10-4-1929

Adana: camii kebir 

caddesinde 13 »V lu 
dükkânda Haşan oğ

lu Memet Ali Ef.

askerlik muamelesi' 

hakkmda

i Hasanoğlu Memet Ali imzasile Yüksek 

I Rislik makamına sunulan arzuhal E. iınize 
i  gönderilmiştir.

' Dileği :

Askerliğini yaptığı halde muayenede gö

rünmediğini sebep göstererek 21 ay 21 gün ceza
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

967 Beşiktaşta serincebey' Maaşı hakkında 

de (28) .Vlu hanede 

mukim mütekait Mi

ralay Şevket 11 '

Arzuhal hulasası ' Ivıu'iiıneıı kararı v(' ne soljoptüiı VeriMiîi-ı

verildiğinden hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Askerî muamele nüfus kaydına göre yapılır. 

Mustedi Mehmet Ali yerli olarak Manisa nü

fusunda 320 doğum ile mukayyet olup yaşıt

larının ilk ve son yoklamalarında gelmediği 

gibi bulunduğu mahallin şehbenderliğine de 

müracaat eylemediği ve kanunun tarifatı 

dairesinde bir mazerette bulunmadığı cihetle 

yoklama kaçağı meyanına alınarak derdesti 

için takibatta bulunulmuştur.

Yaşıtlarının celp ve şevkinde şubesine 

veya bulunduğu mahallin şehbenderliğine 

müracaatta bulunmiyan mumaileyhin Manisaya 

geldiğinde yoklama kaçağı bulunmasından 

idare heyetine tevdi edilerek mezkijr heyetçe 

de olzaman ahkâmı mer’i bulunan mülga 

kanunun 106 mcı maddesi ahkâmına tevfikan 

muamele ifasına karar verildiği ve bu karar 

üzerine mumaileyh Adanaya savuşarak Manisa- 

daki kaydını saklamak suretile yeniden 320 

doğumlu olarak nüfusa kayıt ve kendisini 

cezasız sevkettirmeğe muvaffak olduğu anlaşıl

mıştır.

Mumaileyhin vaki itirazı gayri varit bulun- 

mağla beraber ecnebi memleketlerinde bulu

nanlar yaşıtlarının yoklamaları ve celp ve 

şevkinde bulundukları mahallin şehbenderliği

ne müracaatta bulunmadıkları takdirde bılahara 

ele geçtiklerinde veya müracaatlarında beyan 

edecekleri mazeretler de kanunen muteber 

olmayacağından mumaileyh hakkında tatbik 

edilen muamele kanunidir, denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

Verilen tafsilata göre arzuhal sahibinin 

bir gûna itiraza hakkı olmadığının kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Ka. „V' K. tarihi

550 10-4-1929

Mütekait Miralay Şevket imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Tahran sefareti ateşe milterliğinde bulunduğu
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arziihal hulâshsı i Hncümen karan ve ne sebepten verildiği

846 Türkiye Diş Tabib- 

leri Cemiyeti: Ferit 

Ramiz B.

Dişçiler hakkında

336 senesine ait matlubiyle avdet harcırahının 
verilmesini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :
Arzuhi sahibi tarafından duruşulan davada 

D. Ş. sinca verilen kararda :
Dosyasında mahfuz dava evrakı mündere

catına nazaran muddei Şevket B.sakıt hükümet 

zamanındaki mülga D. S. sından verilen 17-XU-
337 tarihli karare istinaden hak iddia eylemekte 

ve Cümhuriyet Hükümetinin 7 -VI- 336 tarih 
ve 7 sayılı kanunun kendisine tatbik edilmeye

ceğini beyan etmekte isede 16 - HI-336 tarihi

nden itibaren İstanbul hükümetinden sadır olan 

mukarreratın ke’enlemyekûn addedilmiş olma

sına nazaren M. M.V. ince mumaileyh hakkında 

yapılan muamelenin kanuna muvafık olduğu 
anlaşılmakla iddiasinin reddine karar verildiği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

D. Ş. sı kararan haricinde bir muamele 

için kanunî imkân görülemediğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

560 10-4-1929

Diş Tabibleri Cemiyeti U. Kâ. Ferit Ramiz 

imzasile Yüksek Reislik ‘ makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:
Piratisiyen dişçilere bilimtahan ruhsatname 

verilmesi haklarının ziyama badi olduğundan 

haklarının muhafazasını istemekten ibarettir.

S. ve İç. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 
cevapta:

Tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı icra

sına dair kanunun ' sair ahkâmı için olduğu 

gibi dişçilere müteallik olan maddelerinin 

tatbikında bu muamelâtı kanunun muktazasına 

muvafakatini İsrar ile temine çalışmakta ve 

bunda muvaffak olduğu ve kanunî vasıfları 

haiz olmıyan bir fert bile kanun müsaadelerin-, 

den istifade edememiş ve müracaat edenlerden 

mezkûr vasıfları haiz bulunanlar ise sıkı bir 

murakabeden geçirildikten sonra muamelesi 

ifa ve ikmal edildiği, bildirilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası i  Knciimeıı k a ran  vo ne sohoploıı voriUligi

641 Gazi ayıntap hapisha

nesinde Koca oğlan 

mahallesinde Halil- 

oğlu Ahmet 
Kâzım

ve

Af talebine dair

İcabı söyleşi İd i kte :

Bu bapta yapılan pek derin tahkikata göre 

yapılan muamelat gerek müktesep hukuklar 

ve ihtisas erbabının kabiliyeti ve gerek mek

tepli diş tabiplerinin hakuku göz önünde 

bulundurularak kanunun ahkâmını tatbika 

müfıhasır bulunmağla muameleyi tağyir ede

cek bir sebep görülmediğinin arzuhal sahibine 
anlatılmasına karar verildi.

K. K. tanhi

5 61 ' 10-4-1929

Gazi ayıntabın koca oğlan mahallesinden 

Haliloğiu Ahmet ve nakkaş mahallesinden 

kara Mustafaoğlu Kâzım imzalarile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 
gönderilmiştir.

Dilekleri:

Fili şenia tasaddi maddesinden dolayı 

Ankara İstiklâl mahkemesince 5 sene hapse 
mahkûm edılmişlersede hükümde adlî hata 

bulunduğundan İslahını İstemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müstedi Kâzım ve Ahmedin bir işret juec- 

lisinde eyice sarhoş edilen berber İmam nam 

şahsı evine giderken yetişüp dövmekle beraber 

donunu çıkarmak suretile fili şenii livatada bu

lundukları iddiasile Ankara İstiklâl mahkemesin

ce muhakeme edilerek fiillerinin sübutuna mebni 

eski ceza kanununun 198 inci maddesine tevfi 

kan beşer sene küreğe konulmalarına 26-XI-341 

tarijıinde karar verildiği ve haklarında Ĵ Türk 

ceza kanununda mukabili olan 416mcı mad

denin 1 inci fıkrasının daha şedit hükmü ihtiva 

etmesiile mebni cezalarının aynen infaz edil

mekte olduğu ve fillerinin tasaddi derecesinde 

kaldığı nazara alınmıyarak tam ceza itası 

suretile hükümde adlî hata olduğu yolunda 

ahiren vaki müracaatları üzerine de bu cihetten 

tetkik ve takdiri hükmü veren mahkemeye ait 

bulunduğu cevabi verildiği bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte:

Muhakemede adlî hata olmadığına En. imiz- 

ce de kanaat hasıl olmağla dileklerinin yerine 

getirilemiyeceğinin arzuhal sahiplerine anla
tılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

562 ........ 'TÖ^~192V
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S Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

671 Ankarada itfaiye 

meydanında Konyâh 

tıya. B.in (20) 

hanesinde mûsteciren 

miikim binbaşı Mle- 

tnet Salim B. keri

mesi Makbule Hm.

Maaşı hakkında

Encümen k a ra n  vc no sebepten verild iğ i

Binbaşı Mehmet Salim B. kızı Makbule 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir .

Dileği :

Kendisine tahsis olunacak maaşın müracaat 

tarihinden itibar edileceğine göre 335 sene 

sinde müracaatım tevsik edeceğinden işbü 

tarihten itibarı lâzımgeleceğinden hakkımrt 

korunmasını istemekten ibarettir »

İcabı söyleşi İd ikte :

20-11-1929 tarih ve 401 sayıh kararımız

da da izah olunduğu üzere*

Askerî tekaüt ve istifa kanununun 46 ıhci 

maddesi :

«Kız evlat, valide, ve büyük validelerııl 

ere varmalarından dolayı kat veya münakale* 

edilen maaşlarının muahharen talak veya vefat 

hasebile dul kaldıklarında iddetlerinden sonra 

ita edecekleri istidanamelerin havalesi tarihin

den itibaren iadeten ita ve miktarı sabıklarına 

irca olunur.» 

deye yazıhdır.

Şu hale göre arzuhal sahibi zevcinin ölümü 

hükmen sabit olduktan sonra baba veya koca

sından maaş tahsisine istihkak kesbeylediği 

cihetle hüküm tarihinden sonra vereceği istida

nın havalesile muameleye başlandığından, ka

nunun tarifine göre o tarihten maaşa istihkakı 

tabiî bulunmağla gaip olan zevcinin ölümü 

taayyün etmiyen zamana ait müterakim istihka

kı mevzuubahis olamıyacağının kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

K. ^  K. tarihi

563 10-4-1929
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j 27-IV-1929
I  Cumartesi T. B. M. M.

ARZUHAL BNCÜMENİ 

H A F T A I . İ K  K A R A R  C E T V E L . İ
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Cumartesi günleri 

basılır ve dağıtılır

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur-

______ dukları yer

103Üİ Haliç fener yolunda 

I  Sadırazam Ali Paşa 

sokağı M' 134 Ra- 

sim B.

Arzuhal hulâsası Encümen k a ra n  ve ne sebepten verilıliğ i

Rütbesinin iadesi

8Q1 ! Mersinde askerî mü

tekaitlerinden 2 inci 

mülazım Gazeli Ab- 

düsselam Ef.

Ev ve 

mesi

tarla veril-

Birinci Mülazım Kasim imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal Encümenimize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Askerlikten tart edilmiş isede masum oldu

ğundan tahkik evrakının yeniden tetkikile 

rütbesinin iade ve ya başka bir memuriyeitte 

kullanılmasını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta: *

Mumaileyhin istiklâl harbinde IS F .  Su. 

Bl. K. iken bölüğüyle beraber mevziini terk- 

etmek maddesinden dolayı 18 F. Za. D. Hr, 

tarafından ypılan muhakemesi neticesinde 

ve 6-IH- 338 tarihinde askerlik silkinden tar- 

dile bir sene kalebendliğe mahkûm edildiği 

ve bu tart keyfiyetinin 36 inci Al. muva

cehesinde mahsusî merasim ile yapılup kale- 

bendlik cezasının yerine getirilmesi için Geyve 

müddei umumiliğine gönderildiği garp cephesi 

K. hğımn 20 - V - 338 tarih ve 12 Ş. 829 

yazılı tahriratla bildirildiği yazılmıştır.

İcabı söyleşildikte :

Şu izahata göre dileği yerine getirilemiye- 

ceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

K. .V' K. tarihi

564 14-4-1929

Mütekait 2 inci Mülazım Gazzeli Abdüsse- 

lam imzasile Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Mülteci sifatile iskân edilmesini istemekten 

ibarettir.

. Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

939 İstanbul Şehzade Ba

şı Mütekaidini Aske

riye Cemiyeti Reisi 

Ali Ferit B.

1183 Kadı köy aziziye 

sokağı ( 60 ) *¥ lu 

hanede İsmail Hakkı 

B.

Ev ve mükâfatı nak

diye verilmesi

1170 İstanbul: yeni posta- 

hane arkasında tür- 

kiye hanında Turhan 

Ef.

vazifesinin iadesi

Kncümen k a ra n  ve ne seb(;pten verild iğ i

Mumaileyhin 20 seneyi mütecaviz bir 

zamandan beri Türkiyede bulunmasına nazaran 

kendisine mülteci nazarile bakılmasına kanunî 

imkân görülemediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahibine mülteci nazarile bakılmı- 

yacağı cihetle dileği yerine getirilmiyeceğinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

K- M' K. tarihi

565 14-4-1929

Umum Mütekaidini Askeriye Cemiyeti na

mına Ali Ferit imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri;

Tahsisatlarının arttırılmasını istemekten 

ibarettir,

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Yeni yapılan tekaüt kanunu 19-11-929 tarih 

ve 236 sayı ile Başvekâlete sunulduğu 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. .1- K. tarihi

566 14-4-1929

Sabık Alemdar vapuru süvarisi İsmail 

Hakkı imzasile Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

M illî savaşta gösterdiği yararhğa karşıhk 

olmak üzere ailesinin geçinmesi için metruk 

mallardan bir ev ve münasip nakdî mükâfat 

verilmesini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Kanunen yapılmasına imkân olnııyan arzu- 

kal sahibi dileğinin yerine getirilemiyeceğinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Ka. J\" K. tarihi

567 14-4-1929

Turhan imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dileği

2 - 1 - 929 tarih ve 211 sayılı kararımıza
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

1185 İstanbul ün kapanı 

müfti ali mahallesi

nde türbe sokağında 

(3) lu hanede 

Mürüvvet hanım

maaş tahsisi

1182 Ankara: Boyacı Ali 

mahallesinde çeşme 

sukağında (20) A"lu 

hanede Osman Şefik 

Ef.

1077

Aldıkları emlâk hak

kında

Hizan: Belediye Reisi 

Sami Ef.

Bitlisin vilâyet ola

rak ipkaı

iddiasının hükmen değil 

işlerden olduğu cihetle 

korunmasını istemekten

I kanaat getirmiyerek

I idareten halli lazım 

! hakkının o yoldan 

ibarettir.

İcabı söyleşiIdikte:

Tütün inhisar idaresi memurlan hususî bir 

kanuna tabi olup esasen Devlet memurlarından 

addolunaıniyacaklan gibi hammal başılık vazi

fesi de hususî bir idarenin eciri demek oldu

ğundan geçen kararımızın bozulmasına kanunî 

bir sebep bulunmadığının arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. ^
568

_K .Ja r ih i_

14-4-1929

Mürüvvet imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir, 

Dileği :

Kocası Rıfat reisin millî savaştaki yarar

lığına karşılık olmak üzere metruk mallardan 

bir ev ve emsali gibi maaş verilmesini iste - 

mekten ibarettir,

İcabı söyleşildikte ;

Kanunen yapılmasına imkân olmıyan arzu

hal sahibi dileğinin yerine getirilemiyeceğinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi .

K. M  K. tarihi

569 14-4-1929

Osman Şefik ve arkadaşları imzalarile Yük

sek Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

Mazbut emlâk mukabili olarak kendilerine 

verilen emvali ekseriyetle sattıklarından 3-III- 

1929 tarih ve 432 sayılı kararımıza itiraz 

etmekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Eski kararımızı deniştirecek bir sebep 

görülemediğinin arzuhal sahiplerine anlatılma

sına karar verildi.

K. K. tarihi

570 14-4-1929

Belediye ve Halk Fırkası reisleri Sami ve 

İzzet ve Esnaftan Aahmet imzasile Hizan mer

kezinden Yüksek Reislik makamına sunulan
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

107Z Konya : ( 2279 ) 

tel sahibi Bitlis 

mültecilerinden Fakı 

Memet Ef. ve arka

daşları

Hane

tecili

Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

taksitlerinin

telgram En. imize g^öderilmiştir.

Dilekleri:

Vilâyetlerinin kazaya kalbi memleketlerinin 

imara kabiliyyetini söndüreceğinden vilâyet 

merkezinin yerinde bırakılmasını istemekten 

ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen kar - 

şıhkta:

Bitlisin kaza haline kalbile Muş vilâyetinin 

teşkili İktisadî İdarî bir takım esbaptan ileri 

geldiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte;

- -929 tarih ve sayılı kararımı

zda da bildirildiği veçhile bu bapta yapılan 

kanun lâyihasının B. M. M. ine tevdi olundu

ğu ve bunun tağyirine daha mücbir sebep 

görülmediği için dilekleri yerine getirilemiye- 

ceğinin telgram sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

K..V K. tarihi

571 14-4-1929

Bitlis, Van mültecileri namına Fakı Memet 

ve arkadaşları imzasile Konya merkezinden 

Yüksek Reielik makamına çekilen telgram 

Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri :

İskân edildikleri haneler tekasitini vermeye 

muktedir olamadıklarından bu bapta hükümetçe 

tedbir ittihaz olunmasını istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen kar- 

şihkta ;

Borçlanma kanununa tevfikan kendilerine 

verilmiş olan evlere ait taksitlerin muayyen 

vakitte verilmesi ve aksi halde haklarında 

kanunî muameleye tevessül edilmesi zaruridir 

denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

Kanunun icabatını yapmak ve taksitlerini 

vermek zaruretinde bulunduklarının telgram 

sahihlerine anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

572 14-4-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Beyoğlu: Cihangirde 

Kaptan Sokağında 

Şahap Tayfur Ef. ve 

arkadaşları

632

619
1746

M. M. Tekaüt şube

sinde mütekait Bin

başı Behçet B. 

İstanbul: etyemez de 

sultan çeşmesinde

37 A" lu hanede 

Halit Ef.

Tekaüt maaşlarının 

kesilmemesi

Encümen k a ran  ve ne sebeplen verild iğ i

Ali Şahap Tayfur ve arkadaşları imzalarile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Mübadillere olduğu gibi gayri mübadille- 

rede bir miktar emlâk veya para bölüştürül

mesini istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

I - Yunanistandaki emvalinden istifade ede- 

miyen gayri mübadil Türklere şimdiye kadar 

mevcut paraya nazaran iki defa avans verile

bilmiş ve gayri mübadillere emval teffizi hakkın-

daki kanunun neşri üzerine gayri mübadillere 

avans veren komisyon lağvedilerek gayri 

mübadiller temyiz komisyonu teşkil edilmiş 

ve bu koınsiyonun vazifesi de İstanbuldaki 

takdiri kiymet komisyonu tarafından ittihaz 

edilen kararlara vaki olacak itirazatııı temyi- 

zen tetkikinden ibaret bulunmuştur.

II - Halen gayri mübadillere ait hususatla 

muhtelit mübadele komisyonu Türk heyeti 

mürahhasası meşgul bulunduğundan ayni 

mealde ve ayni imzalarla sair âli makamata

sunulan istidaların da mezkûr komisyon reisliğine 

gönderildiği ve Ma. V.ince bu meseleler 

hakkında yapılacak bir muamele yoktur 

denilmektedir.

İcabı söyleşildikte ;

Arzuhal sahiplerinin İstanbuldaki muhtelit 

mübadele komisyonu Türk heyeti mürahhasası 

reisliğine müracaatları lâzım geleceğinin ken

dilerine’ anlatılmasına karar verildi.

K. A" K. tarihi

573 14-4-1929

Tekaüt şubesi evrak memurluğunda müs

tahdem mütekait Binbaşı Behçet ve mütekait 

mümeyyiz Halit imzalarile Yüksek Reislik ma

kamına sunulan (2) arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dilekleri:

Takaüt maaşları verilmediğinden ya tekaüt 

maaşlarının veyahut rütbeleri muhassasatı- 

nın verilmesini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar- 

şıhkta:
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

985 İstanbul : Yüksek 

Baytar Mektebinde 

Karaca Bey Baytan 

Zühtû B. ve arka

daşları

Encümen k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

Mevkuf maaşlarının 

itası

Mumaileyhimin kollanıldıkları yerlerin kad

rodaki maaş ve fevkalade tahsisat mecmuunu 

ücret olarak aldıkları anlaşılmış olduğundan 

tekaüt maaşlarının verilemiyeceği ve kesilmiş 

olan tekaüt maaşlarının verilmiyeceği bildiril
miştir.

İcabı söyleşildikte;

Mütekaitlerin istihdamları halinde tekaüt 

maaşlarile beraber ücrette alabilirlersede bu, 

maktu ücret olup halbuki arzuhal sahiplerinin 

aldıkları ücret maaş ve fevkalade tahsisat 

mecmuundan ibaret olup bu ise maaşat faslın

da dahil olduğundan bunun tekaüt maaşile 
birleşemiyeceği ve binaenaleyh hem maaş 

faslından olan bu ücret ve hem tekaüt maaşı

nın verilmesine kanunî imkân bulunmadığının 
kendilerine anlatılmasına karar verildi,

K. A" K. tarihi

574

Yüksek Baytar Mektebinde ikmali tahsilde? 

Zühtü ve arkadaşları imzalarile Yüksek Reis

lik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri :

Mevkuf tutulan maaşlarının verilmesini 

istemekten ibarettir.

İk. V.ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Mumaileyhimin maaşlarının emsali maliye 

ve nahiye müdürleri mektebinde tahsilde bu

lunan memurlar misilli itası hakkında mukad

dema Bş. V. e gönderilen tezkere üzerine Ma. 

V. inden yazılan tezkereye muavin baytarların 

baytarlık tahsil edeceklerine nazaran maliye 

mektebine devam eden ve günün bir kısmında 

dairelerde çahşan memurlar misilli maaşlarının 

verilmesine imkân görülmediği bildirilmesi 

üzerine bu bapta ahiren tanzim olunan kanun 

lâyihası esbabı mucibe mazbatası Bş. V. e 

takdim edilerek 9-II-929 tarihinde Ma. V. ine 

tevdi olunmuş ve henüz muamelesi bitmemiştir 

denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

Bildirilen kanun lâyihası kabul olunduğu 

takdirde dilekleri yerine geleceğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

575 14-4-1929
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Arazuhl verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1057 Petürke dava vekili 

Ali Avni Ef.

1140 Kâhta kazası konik 

karyesi muallimi Ah

met Şükrü Ef.

Meclisi umumî inti- 

habatında kanun

suzluk olduğuna da

ir

Oğlunun yatı mek

tebine kabulü

Encümen k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

954 tuzlada: alay 68 ta

bur 3 bölük 10 ef

radından Mustafa 

Haşan Ef.

Dava vekili Ali Avni imzasile Petürke merke

zinden Yüksek Reislik makamına çekilen 

telgram En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

M. U. V, intihabatında kanunsuzluk yapıl

dığından haklarının korunmasını istemekten 

ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

1 - întihabatın kanun dairesinde yapılmış 

olduğu ;

2 - İntihaba çıkarılan 4 âzanın nüfus 

kaydına göre kanunî hadde gelmediği b ild iril

miştir.

İcabı söyleşildikte :

Yapılan intihabatta kanunsuz muamele 

yapıldığına dair delil ve emare olmadığından  ̂

intihabatı yenilemeğe kanunî imkân bulun

madığının telgram sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

K. A“ K. tarihi

576 14-4-1929

Muallim Ahmet Şükrü imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği ;

Oğlunun Elaziz ilk yatı mektebine ahnma- 

sım istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Elaziz şehir yatı mektebinin birinci sınıfı 

lağvedildiği gibi kadrosu dolmuş olduğundan 

istidasının tervicine imkân görülmediği bildi

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Keyfiyetin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

K. A*. K. tarihi

577 17-4-1929

Cezasının ref’i Haşan Mustafa imzasıyla Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir:

Dileği :

319 Doğumlu olduğu askerî tetkikat 

esnasında anlaşıldığından ve o vakte kadar 

doğum tarihini bilmediğinden bakaya sayılarak
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1128 Aksaray aza mülâ- 

zimi Sabıkı Vehbi Ef.

Encümen kararı ve no sebepten verildiği

ceza verilmemesini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 
karşıhkta:

I — Müstedi Hope nüfusunda 319 do

ğumlu olarak mukayyet bulunduğu halde 

yaşıtları ile ilk ve son yoklamasını yaptırma

dığından yoklama kaçağı olarak takip olun

muş ve emsallerinin celp ve şevkinde müra

caat eylememiş bulunduğundan ele geçtiği 

1 9 -VII - 927 tarihinde Düzce şubesine sevk 

edildiği ve bilahara yoklama kaçağı bulunduğu 

anlaşılarak Düzce idare heyetine tevdi ve idare 

heyetinin 1 4- VII - 928 tarih ve 160 sayılı 

karanla 86 ıncı madde akâmına tabi tutulmuştur.

II — Askerlik çağına giren bir şahıs ilk 

yoklamasını yapdırmaga kanunen mecbur bulu-

I  nduğuna ve yaşını bilmemek kanunen makbul

I ve muteber bir mazeret teşkil edemeyeceğine 

j nazaran ilk ve son yoklamasını yaptırmıyan ve 

yaşıtlarının celp ve şevkinde de müracaatta 

bulunmıyan mumaileyh hakkında takip edilen 

muamele kanuna muvafık görülmüştür, denil
mektedir.

İcabı söyleşiIdikte:

Yapıdan muamelenin kanuna muvafık olduğu 

anlaşılmış olmağla diyecek bir şey bulunma

dığının arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
verildi.

K. .V' K. tarihi

“ 578^"  ̂ 17-4-1929”

Tasîive kararının ref’i Aksaray vilâyeti aslî mahkeme âza mülazi- 

mi sabikı Vehbi iınzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

D ileğ i:

Hakkında verilen tasfiye kararının yeniden 

tetkikile vaki kararın kaldırılmasını istemekten 

ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

I - Mumaileyhin mektepsiz ve icra memuru 

şehadetnamesini haiz olup Ankara icra memur

luğunda bulunmakta iken bazı mahkûm şahıs

lardan tahsil ettiği muhakeme masrafı ve para 

cezalarını zimmetine geçirerek bilahara ihbar 

ve talep vukuunda bazısını vezneye teslim ve 

bir kısmımda esbabına ret ve iade eylemek ve 

Gebze mahkemesi baş kitabetinde iken hademeye 

ait olmak üzre alınan ücretlerin yarısını zorla
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.Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

İstanbul Köprülü han 

4 i Hacı Emin 
zade şirketi Mustafa 

B.

Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

İhraç edilecek deriler 

hakkında

kendisi almak ve tütün kaçakcıhğından dolayı 

para cezasını reji idaresine teslim etmeyerek 

mezkûr idarenin müracaatı üzerine geri vermek 

suretile memurluk vazifesini süi istimal eyledi

ğinden dolayı her iki vazifesinden azledilerek 
muhakeme altına alınmış ve Cezairi Bahrisefit 

dahilinde Dilimar mahkemesi kâtipliğinde iken 
muamelâtındaki yolsuzluğundan ve âza vekâ

letinde bulunmaktan istinkâfla muhakemelerin 

tehirine ve mevkufiyetin idamesine sebebiyet 

verdiğinden ve hüküm hülâsaları altına haki- 

kata muhalif olarak tebliğ edilmiyen hükmü, 

kat’i surette verilmiş olduğuna dair riyaset 

namına derkenar yazup mühürlediğinden 

dolayı azledilmiştir.

II - Aksaray âza mülâzımlığınde bulunduğu 

sırada mezkûr mahkemeyi teftiş eden müfettiş 

tarafından gönderilen teftiş lâyihasila siret 

varakasında mumaileyhin kanunî malûmatı 

matlup derecede olmadığı ve müstakillen ha

kimlik edemiyeceği gijDİ bu günkü memuriyetini 

de yardımla yapabildiği yazılmış ve diğer bir 

müfettiş raporunda dahi ceza ve hukuk malû

matının mahdut olduğu bildirilmiştir.

III - Yukardaki yazıldığı veçhile 3 defa 

muhakeme altına alınmış ve azledilmiş olan 

mumaileyhin sicili itibarile bu günkü Türk 
Cümhuriyetinin kanunî mevzuatını tatbikte 

muvaffakiyet temin edemiyeceği anlaşılmış 

olduğundan memurin kanununun muvakkat 

ve muaddel i inci maddesi mucibince tekaüde 

sevkedilmiş ve açtığı İdarî dava üzerine D. 

Ş. sınca itirazının reddine ve tasfiye karanmn 

tasdikına karar verilmiştir denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

Yukarda yazılan hallerile sicilline göre 
arzuhal sahibi hakkında yapılan muamelenin 

kanuna muvafık olduğu anlaşılmış olmağla 

keyfiyetin kendisine anlatılmasına karar verildi.

K. jy? K. tarihi

579 17-4-1929

Deri fabrikası Türk Anonim şirketi müdürü 

Mustafa imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dileği :

Rusyaya çıkarılacak olan ham derilere
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur- 

dukları yer

Arzuhal hulâsası

975 i Kars rüsumat muha

faza memuru sabıkı 

Salih E f .

tasfiye kararının ref’i

l^ncürııen k a r a r ı  vo  nc sebe]>ten v o r i l d i g i

verilen vesikaların ötekine berikine satıldığından 

ihracatın tehirile tahkikat icrasını istemekten 

ibarettir.

İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Yapılan şikâyetler Hacı Eminzade Mustafa

B. ile Bekârzade Ahmet Hamdi B. arasındaki 

ticarî rekabetten inbias edüp aralarında ki 

ihtilâfın ahiren halledilmiş olduğu ve malların 

şehadetnamelerile tamamen Rusyaya gönderil

diği bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte :

Meselenin halledildiğine göre yapılacak bir 

şey kalmadığının arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi .

K. A"

580

K. tarihi 

17-4-1929

Salih imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Tasfiyeye tabi tutulmuş isede jandarmadaki

11 sene hizmeti göz önüne alınmayarak yalnız 

ikramiye verildiğinden işbu hizmetiyle 22seneye 

varan hizmetinden dolayı kendisine tekaüt 

maaşı tahsis olunmasını istemekten ibarettir .

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Kars gümrük muhafaza memurlarından 

Salih ağanın okur yazar olmadığından dolayı 

tasfiyeye tabi tutulupl isene hizmetine mukabil 

senesine bir maaş nisbetinde ikramiye verildiği 

ve gümrüğe intisaptan evvel ı o senede Jandar- 

mahkta kullanılmış olduğundan bu müddetin 

de hizmetine zam edilmesini istemekte isede , 

tekaüt kanununun 4 üncü maddesinde : Rical 

ve memurin İlmiyeden ve askerî berriye ve 

bahriye ve jandarma ümera ve zabitanından 

ve devairi ilmiye ve askeriye ve müstahdemini 

kalemiyesinden tepdili meslek etsin etmesin 

hizmeti mülkiye de bulunanların hizmetlerinin 

mecmuu müddeti tekaüdü ikmal eylediği takdi

rde mülkiye tekaüt sandığından son on senelik 

maaşları nisbetinde maaş tahsis olunur . » 

denilmesine ve jandarma efradı hakkında aynca 

bir kanun maddesi bulunmamasına binaen 

mumaileyhin İandarmalıktaki hizmeti hesaba 

dahil edilmediği ve bundan dolayı memurin
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

409 Artvin: bibinzada 

Hüseyin Ef. ve kar- 

daşları

iskânlan hakkında

614 Ödemiş hastane 

caddesinde 67 

hanede sakin Fatma 

Hanım

İskânı hakkında

nciim en k a ra n  ve no sebepten verild iğ i

kanununun l inci muvakkat maddesinin mah

sus fıkrası mucibince yalnız ikramiye verilmekle 

iktifa edildiği bildirilmiştir.

İcabi söyleşildikte;

Yapılan muamele kanuna muvafık bulun

duğunun arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

K. A“ K. tarihi.

581 17-4-1929

I Bibinzade biraderler Hüseyin ve 3 kardaşı 

imzalarile Yüksek Reislik makamına sunulan 

i arzuhal En. im ize gönderilmişi ir.

Dilekleri:

i Rusyada terk ettikleri emlâke mukabil 

; burçlanma kanununa tevfikan kendilerine ev ve 

1 tarla verilmesini istemekten ibarettir.

I Da. V .  ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

I hkta:

i Artvin vilâyetinde evvelce adiyen iskân 

i edilmiş olan Batumlu Bibinzade biraderlere 

' mühassas emvalin mukadder bedellerini borç- 

' lanmak istemekte iselerde haklarında istisnaî 

; muameleye kanunî imkân bulunmadığı bildiril- 

I mektedir.

İcabı söyleşildikte:

. Aarzubal sahiplerinin adiyen yerleştirildik

leri evlerin borçlanma kanununa tevfikan 

kendilerine temliki yoluna gidildiği anlaşıl

makla borçlandıkları taksitleri*vermek mecburi

yetinde bulunduklarının kendilerine anlatıl - 

masına karar verildi.

K. A" K. tarihi

582 17-4-1929

Mütekait Memet B. zevcesi Fatma imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Selanik ahalisinden bulunduğu halde ken

disine mesken verilmediğinden bir ev yeril

mesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşı likta :

Müstediyenin Balkan harbi muhacirlerinden 

olduğuna dair elinde ne bir evrakı müsbite 

ve ne de tasarruf evrakı olmadığı ve harikze-
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1067 Zonguldak : terakki 

mahallesinde hasta- 

hane caddesinde A" 

( 56 ) İsmet B.

235 Olti: Askerlik şube 

mülhakı Yüzbaşı Kâ

mil Ef.

Çocuğunun yatı 

mektebine kabulü

Fncüm en k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

deliğini isbata medar olacak mazbatasıda 

bulunmadığı ve harikzede sıfatile iskân edildi

ğine dair bir kayda da tesadüf edilmediği cihetle 

hakkında yapılacak bîr muamele olmadığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Hiç bir suretle hakkını isbat edemiyen 

arzuhal sahibi dileğinin yerine getirilmiyece- 

ğinin kendisine anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

583 17-4-1929

Tekaüt kararının ref i

Yüzbaşı mütekaidi İsmet imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği :

8 çocuk babası bulunduğundan bunların 

himayesile mektebe yerleştirilmelerin istemek

ten ibarettir.

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Mumaileyhin bir çocuğu istidası üzerine 

evvelce- Dumlupunar Şehir yatı mektebine 

kabul edilmiş ve bir çocuğu daha dünyaya 

geldiğinden bahsile tekrar vaki olan müraca

atında ders senesi iptidasında bir oğlu daha 

mezkûr mekteplerden birine kaydedileceği 

kendisine tebliğ edilmekle yapılacak başka 

muamele kalmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Oğullanndan ikisinin bu suretle tahsili 

temin edilmek suretile dileği yerine getirilmiş 

olduğunun arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. A" K. tarihi

584 17-4-1929

Mütekait Yüzbaşı Mehmet Kâmil imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği :

Tekaüde spvkinde yanlışlık bulunduğundan 

dosyasının tetkikiie hakkının korunmasını iste

mekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar- 

şıhkta :

1 - Bu gün Olti askerlik Ş. mûlhakhğında
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası (Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1Ö74 Mudurnu da attar 

Hafız İbrabim Ef.

837 İzmir hapisanesinde 

Sivrihisarh Kara Ali 

oğlu Kara Memet 

Ef.

kullanılan mütekait P. Yzb. Tırabuluslu (321- 

500) Memet Kâmil Ef. İzmir işgali esnasında 

Gördüs Ş. Rs. i iken memleket içine çekilmi- 

yerek mahallinde kalmasına ve bilâhara İstan- 

bula giderek istirdada kadar orada bulun

masına binaen 25 - IX - 939 tarihli kanunun

4 üncü maddesine tevfikan 10 - H - 1340 
tarihinde tekaüdü âli tasdika iktiran etmiştir.

II - Tekrar Anadoluya iltihakı hakkında 

iddia eylediği teşebbüsleri ise yapılan tetkikat 

ve tahkikata göre resmen ve kat'i bir surette 

tevsik edilmiştir denilmektedir.
İcabı söyleşildikte :

347sayıh kanunun 4 üncü maddesi arzu -
hal sahibinin vaziyetine bütün bütüne uyduğu

cihetle hakkındaki muamelenin tağyirine kanunî’

imkan bulunmadığının kendisine anlatılmasına 
karar verildi.

K. M K. tarihi

585 17-4-1929

Aktar Hafız İbrahim imzasile Yüksek Reis

lik makamına sunulan arzuhal encümenimize 
gönderilmiştir. /

Dileği :
Mahkeme kalemi için verdiği kırtasiye leva

zımı bedelinden alacağı olan 40 lirayı alama

dığından alınıvermesini istemekten ibarettir.

- Ad. V. ine yazilan tezkereye gelen kaşılıkta:

I - Kırtasiye kanununun tatbiki dolayisile, 

evvelce yapılan bu gibi borçlar bütçe karşılığı 

olmadığından verilememiştir .

II - Bu ve emsali borçlar karşılığı olarak 

1929 senesi bütçesine münasip miktar tahsisat 
konulduğundan bütçenin B. M. M. ince kabu- 

lunde arzuhal sahibi alacağının da verileceği 
bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 
karar verildi.

K. J^. K. tarihi

586 17-4-1929

Affi hakkında Kara Ali oğlu kara Memet imzasila Yük

sek Reislik makamına sunulan arzuhal En. Imize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Hırsızlık cürmünden 7 sene müddatle hapse
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encünıcıı ka rarı vc no sobepieıı verild iğ i

679 İstanbul: Mercan Ma- 

! hailesinde Emin Pş. 

j Sokağında .V lu 

i hanede Hamide H.

! mahkûm olmuş isede tazyik neticesi hakikata 

muhalif olarak itirafta bulunduğundan dosya - 

; sının mutalea ve tetkikile beraet ettirilmesini 

' istemekten ibarettir.

I  Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı - 

i  hkta :

! Arzuhal sahibinin hakkındaki hüküm temyiz 

; mahkemesince tasdik edildiği ve kanun ve 

i usule muhalif bir hal bulunmadığı bildiril - 

I miştir.

j  İcabı söyleşildikte :

J  Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi .

K. A" K. tarihi

905 İzmir: Karantina İs

kele caddesinde 41 

lu hanede Feridun 

ve İhsan ef.

587 17-4-1929

Eski evrakı nakdi- 

yesinin tebdili

Maaşlannın devamı 

itası

Hamide imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Eşyası arasında zuhur eden 23 lirahk eski 

nakdî evrakın yenilerile değiştirilmesini iste

mekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mübadele müddetinin bitimi olan 4-1V-928 

tarihinden sonra halk elinde kalan eski nakdî 

evrakın değiştirilmesine kanunî imkân 

bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiltikte:

Kanunun sarahatine karşı dileği yerine 

getirilemiyeceğinin arzuhal sahibine anlatılma

sına karar verildi.

* K. .V K. tarihi

588 17-4-1929

Şehit Mahmut B. in oğulları Feridun ve 

İhsan imzalarıla Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Vatanî hizmetler tertibinden aldıkları maaşn 

âli tahsillerini bitirinceye kadar verilmesini 

istemekten iba rettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

24 üncü F. Ku. ı Mahmut B. ailesine 

2 4 -IV- 341 tarih ve 649 sayıh kanunla 

zevcesi Şaziye hanıma ölünceye kadar ( 4000) 

ve oğulları Feridun ve İhsan B. lere de 20 

yaşlarına kadar verilmek üzere ( lOOO ) er
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Arzuhal . verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümoıı kararı ve ne sebepten verildiği

1110 İstanbul posta kişe 

mühimme memurlu

ğundan mütekait 

Hacı Ziya Ef.

tekaüt kararının refi

1123 İstanbul sabık Galata 

telgraf mûstediyat 
memurlarından Muiz 

Ef.,

Memuriyetinde ipkası

kuruş vatanî hizmet tertibinden maaş tahsis 

edilmiş olmasına binaen oğullan maaşlarının 

tahsilleri bitimine kadar verilmesine kanunî 

imkân bulnmadığı bildirilmiştir.
İcabı söyleşildikte:

Yukarda mezkûr kanunun 3 üncü macjdesi:
Tahsis edilen hidematı vataniye maaşaıtı kız 

ve erkek çocuklara yirmi yaşına kadar verilir.» 

deye yazılı olduğuna göre, dilekleri yerine 

getirilemiyeceğinin arzuhal sahiplerine anlatıl

masına karar verildi.

K. M’ K. tarihi

589 17-4-1929

İstanbul P. kişe memuru Hacı Ziya imza- 

sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Haksız olarak tekaüde şevk olunduğundan 
muamelenin tashihini istemekten ibarettir.

Da. Y. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :
I - Müstedi müfettiş ve mürakiplerinde 

iştirakile teşkil olunan fevkalâde komisyonla 

tespit edilen aczi ve sicilli itibarile vücüdûn- 

den istifacle edilmiyeceği anlaşılması üzerine 
idaresince memurin kanununun muvakkat 

1 inci maddesine tevfikan tekaüde sevk olun
duğu bildirilmektedir.

icabı söyleşildikte:
Arzuhal sahibi hakkında ypılan muamelenin 

kanuna muvafık olc^uğu anlaşılmağla muame

leyi tağyire bir kanunî sebep görülmediğinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

K. A" K. tarihi
590 17-4-1929

Sabık Galata telgraf mûstediyat memurla

rından Muiz imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.
Dileği:

Haksız yere tekaüde sevkolunduğundan 

muamelenin tashihini istemekten ibarettir.

Da. Y. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müstedinin tahakkuk eden aczine binaen 

memurin kanununun muvakkat i inci maddesi 

mucibince ve idarelince tekaüde sevkedilmiş



Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur- 

duklean ver
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ve istediği maaşın bir madde hükmüne tevfi

kan tahsisi tabii bulunmuş olduğu bildirilmiş

tir.

İcabı söyleşiidikte:

Keyfiyetin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

K. K. tarihi

591 17-4-1929

TASHİH

Sayı 21 karar cetvelinin tarihi 20 -IV- 1929 olaealitır

T. B. M; M. Matbaası
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yj!r _ ^ 

1087, D. V- i muhasebe 

î müdürlüğü katiple

rinden Memet Fuat 

i Kf.

Arzuhal hulâsası

polis mesİL’kinde is

tihdamı

l^]nc*üni(3n kararı vo nc subopten verild iğ i

Mehmet Fuat imzasile Yüksek Reislik ma

kamına sunulan arzuhal En. iniize gönderil

miştir.

Dileği :

Emniyeti Umumiye 3 üncü şube memurlu

ğundan kaydının terkini kanuna mugayir 

bulunduğundan zabıta meslekinde istihdamı 

caiz olduğuna dair karar verilmesini istemek 

ten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Emniyeti Umumiye Müdürlüğü maiyet 

kadrosu sabık polis memurlarından Mehmet 

Fuat Ef. 928 senesi temmuzunun 23 üncü 

pazar gecesi kendini idare edeıniyecek derece

de sarhoş olarak merkez barına gitmiş ve 

orada elini masaya vurarak ( dans çalınmaya

cak istiklâl marşı çalınacak ) diye çalgıları 

men ve istirahati umuniiyeyi selbetmekle 

beraber bar garsunu Şarafettini yanına çağira- 

rak giydiği pantolonun zihini göstererek 

bunu görüyormusun ben polisim bu gece 

masaya her ne istenirse bilâ teahhur gelecek aksi 

takdirde iyi düşünün biz buraya iyi fikirle gel

medik, gibi tehdidatta bulunduğu ve V. dakti- 

loğraflanndan Samiye H.ada Kayaş mesiresinde 

tasallüt ettiği anlaşılmış olmağla nnımaileyhin 

şu halleri şahsî haysiyet ve resmî sıfatını 

muhil ve polis meslekinde istihdamına mani 

halâttan görülmüş olmakla polis nizamname

sinin 75 -inci maddesi mucibince kaydinin 

terkinine Emniyeti Umumiye intihap heyetince 

karar verilmiş ve yeniden bir karar verilme

sini isteyen mumaileyhin namzetlik devresinde 

bulunduğu bir sırada bir kadına taarruz 

ve tasallutta bulunması ve serhoşluğundan 

dolayı kaydı terkin kıhnmış isede mezkûr



2 -

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Kncüıııen k a ran  ve ne sebtîplon verild iğ i

809 Sirkeci Nurhan; 25 

26 M' da Oron Ba 

har Nesim Ef.

Matlubatının itası

ef’ali Devlet hizmetinde bulunmasına mani 

halâttan görülmediğinden polisten maada 

hizmetlerde istihdamı caiz olduğu 12-VIII-928 

tarihinde yukarıda söylenen heyetçe karar 

verilmiş ve vukubulan iddia üzerine D. Ş. sı 

da itirazının reddine karar verdiği bildiril
miştir.

İcabı söyleşildikte :

Polis memurlarının zabıt ve raptı namına 

arzuhal sahibi hakkında yapılan nuıamele hem 

kanuna ve hem de nefselemre muvafık bulun- 

nıağla dileği yerine getirilmiycceğinin kendi
sine anlatılmasına karar verildi.

Karar M- K. tarihi 

592 Y4^-1'929”_

Oron Bahar Nesim imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. nimizc gönde
rilmiştir .

Dileği :

Mülğa harbiye nazaretiııe verdiği iaşe 

maddelerinden alacağı olan ( 20 245 ) liraya 

mukabil düyun ilmühaberi verilmesini isteme
kten ibarettir.

Ma. V. ineyazilan tezkereye gelen karşılıkta:

İstenen paranın heyti umnmiyesi sabık hükü

mete ait ve bütçeden mütevellit bir borçtur . 

Mumaileyhin o vakit iaşe maddelerinden taha

kkuk eden bu alacağı kendisine tesviye edil

memesi ve 7 502 lira 50 kuruşu başka bir 

işten dolayı kefalet mukabili adi emanet, 12 

750 lira C kuruşta bütçe emanetine nakl
olunul uştur .

Her ne kadar kendisi 7502 liran ın , adî 

emanetten bulunması hesabile nakten iade

sini istiyorsada, para vaktile nakten vezneye 

teslim edilmiş değildi. Tahakuk eden matlubu 

mahsuben emanete nakledilmiştir ki halen büt

çeden mütevellit bir borç mahiyetindedir .

Bu itibarla mahsubu umumî kanunu muci

bince işbu matlubun mahsuptan istisnası 
zaruridir denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

M. V. inin bu yoldaki beyanatı mahsubu 
umumî kanununun ruhuna muvahk görülmğle 

dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.
K. A'- K. tarihi

593 24-4- 1929
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Arzuhal vereîîlerin 

adı, sanı ve otur- Arzuhal hulâsası

dukları yer----  --------

^asû ıT )un ık rpün âr; haksız olarak tasfi- 

Mektebi muallimle- | yeye tabi tutuldu- 

rinden Behiye hanım guna dair

Encümen k a ran  ve no sebepten verild iğ i

Sivas - Dumlu punar Mektebi muallimle

rinden Behiye imzasıla Yüksek Reislik nıaka- 

ınma sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Sicilli ve sıhhî ahvali itibarile halen ted

rise muktedir bulunduğu halde aciz ve iktidar

sızlık atfile tekaüde sevkolunduğundan ve 

D. Ş. sına muraceat etmediği halde oraca da 

muamelesi tasdik olunduğundan keyfiyetin tet

kik ve tahkikiie hakkının korunmasını iste

mekten ibarettir.

Mf. V. i namına davet olunan salâhiyettar 

Z. İş. leri M. ü .... B. in humrile yapılan 

I tetkikatta:

I I — Mumaileyhanın muallimliğe başladığı 

i  321 tarihinden 927 tarihine kadar vazifesini 

I bihakkin ifa ederek daima zum ve terfi gör- 

j düğü ve sicil dosyasında ceza gördüğüne dair 

i hiç bir kayt bulunmadığı, 

i II — Sivas Maarif Eminliğinin Mf. V. ine 

I gönderdiği 1 8 - V I I- 928 tarih ve 2780 

’ sayılı tahriratta aynen: « Şu vaziyetile anlaşı- 

I lan ve mesai ve hidematındari daha çok za- 

I manlar istifade memul bulunan- bu H.in V. S.: 

i suretinde hakkında eyi şeliadette bulunulması,

{ III — D. Ş. sına verilen arzuhaldaki imza- 

I lann bir elden ve bir kalemle yazıldığı görü- 

i lerek bu yoldaki ifadesinin de doğru olduğu 

I  IV — İlk mektep müfettişlerinin raporla- 

I rının bir birine münakız bulunduğu,

V — Sicilli temiz ve müallimliğe iktidarı 

I olacak ki 926 da maaşına 200 kuruş zam 

I  edildiği görülmüş, ve anlaşılmıştır.

' İcabı söyleşildikte :

I Şu hakikatlara göre arzuhal sahibinin 

: tasfiyesini ve dolayisiyla tekaüde şevkini icap 

i ettirecek bir hali görülmediğinden tekrar 

i muallimlikte istihdamına ve keyfiyetin Mf. V. 

ine arzile beraber kendisine de bildirilmesine 

karar verilei.
K. .V K. tarihi

' 594 "2 4-Tİ929

475 I Eskişehir : Alınca 

i karyesi; Arif zevcesi 

Nefise H.

İskân muamelesi } Arif zevcesi Nefise imzasile Yüksek Reislik

hakkında i makamına sunulan arzuhl En. imize gönde-
I rilmiştir .

I Dileği :

i İskân hakkı dolayisile kendisine verilen



Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1221 Denizli Meclisi Umu

misi âzasından mu

allim Tahir Ef.

Muallimlikle meclisi 

umumî âzahğımn 

içtima edip edeme

yeceğine dair

Encümen kararı vo nc sebepten verild iğ i

evden çıkarılarak Ahmet Ağa isminde birisine 

verildiğinden hakkının korunmasını istemekten 
ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Bu mesele hakkında yapılan muamelat ve 

muhaberat dosyası gönderildiği bildirilm iştir.

İcabı söyleşiidikte ;
Gerek arzuhal sahibi Neîise H . gerek 

Ahmet Ağa iskân hakkına malik olup , bu 

haneyi müteakiben işgal ve tahliye eyledikleri 

ve Ahmet Ağanın hükümet tarafından kendisi

ne verilmesi üzerine bazı inşaat ve tamiratla 

bulunduğu ve Nefise Hanım bu inşaat ve tami

rat bedelini vermediğinden aynı yerde 

kendisine başka hane tahsis olunduğu anlaşı

lmış ve bu zaruret ve hakikat karşısında emri 

vakiin kabulü zarurî görülmüş olmağla 

tahsis olunan hane ile iktifa etmesinin Nefise 

H. a anlatılmasına karar verildi.

K. .V' _  tarihi 

595 '  2~4-4-1929^

Muallim Tahir imzasila Vüksek Reislik ma

kamına sunulan arzuhal En. imize gönderil
miştir .

Dileği: ;

V. U. M. i âzalığile muallimliğin içtimai - 

na kanunî mani olmadığından âzalıkta kalmasını 
istemekten ibarettir.

İcabi söyleşiidikte :
İd, U. V. knununun 106 inci maddesinin

3 üncü fıkrası meclisi umumiye intihap oluna- 
miyacaklar arasında:

(t Bilümum hukkâm ile memurini Devlet 
ve Vilâyet «

Deyerek vilâyet memurlarını bu hakdan 

mahrum biraktığına ve memurin kanunuun 47 
inci maddesinin ikinci fıkrasında:

Memurlar kanunları ve nizamnameleri 

mucibince tabiî âzasından bulunmadıkları 

meclis ve heyet ve komisyonlara intihapla âza 
olamazlar »

Deye yazıh olmasına ve arzuhal sahibinin 

V. U. M. sinin tabii âzasından bulunmamasına 

binaen kanunların kat’î ifadelerine karşı dileği

nin yerine getirilemeyeceğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V' K. tarihi

596 24-4-1929



3

746

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otıır-

duldarıyer^^___

Maarif V. levaziın 

n'üdürlüğü nıenıur- 

iarından Falırettin ef.

Arzuhal lıulf.sası

Matlubatının itası..

1005 Sarı kamış K. 9 na

kliye taburu müla - 

zımiiğından müteka

it Sadi ef.

tekaüde

şikâyet

Enciiınon k a ran  ve no sebopton verild iğ i

Ma. V. Levazım Müdürlüğü niemurlanndan 

Fahrettin inızasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği;

Yemendeki memuriyeti maaşatı verilmedi - 

ğiüdcn işbu maaşlarının verilmesini istemek

ten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta

1 - Dosya arasındaki 15 - IX - 339 tarih 

ve 84 sayılı mazbata mündericatına göre 

mumaileyhin 15- V lll - 332 tarihinden 339 
senesi Ağustos sonuna kadar maaşlarını 

almadığı »nlaşılmaktatır:

I! - 10 - V- 390 tarihli İc. V. H. i kararile 

yemende kalmış alupta Türkiyeye avdet edecek 

olan Türkiyeli memurların Lozan sulhünun 

akdine kadar olan istihkaklarının işgal edilen 

yerlerde kalmış esir memurlara kiyasen tesviyesi 

kabul edilmiş olduğundan mumaileyhin sakıt 

Hükümet zamanından mütevellit olan işbu 

matlubatı mahsup kanunu mucibince tesviyesi 

lâzım bulunmuş isede , mezkûr kanunda 

yazılı olan ve sonradan 22 - VI - 1927 tarih 

ve 1137 sayılı kanunla da temdit olunan 

müddet zarfında matlubunun tesviyesi için 

müracaat etmemiş olması hasebile alacağının 

deyin ilnıü haberine raptına nıesag görüleme

miştir.

denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

Kanun ahkâmının katiyeti karşısında dile

ğinin yerine getirilmesi kabil olmıyacağının 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. M . K. tarihi

şevkinden

597 28-4-1929

Mü lazımlıktan mütekait Sadi imzasile Yük

sek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Tekaüde şevki kanun ve madelete nıüva - 

fik bulunmadığından lıakkının korunmasını 

istemekten ibarettir.

M. M. V, ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta ;

I — Müstedi K. O, 9 nakliye linçi mülazım
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

mütekait ( 336.6 ) Ahmet Muzaffer oğlu Sa - 

dettin Ef, 33 5 senesinde mülga K. O. 1 nak

liye kolunda müstahdem iken Terkos su kum- 

]:)anyasî kömürlerini naklcylcmek üzere me - 

mur edildiği sırada Hadım köy civarına sevk 

edilmiş olan 05 öküz arabası hayvanlarından 

15 boş öküzü baytar zabit vekili Abdulmecit 

Ef. ile birlikte ahaliye satmak ve sonra bu 

öküzlerin niürt olduğuna dair sahte vesikalar 

tanzim ve istimal eylemek maddesinden dolayı 

mülga İstanbul merkez komandanhğı Zabitaıı 

divani harbince kısnun vicahen vc kısmen 

gıyaben yapılan muhakemesi neticesinde 

eski ceza kanununun 155 inci maddesinin 2 

inci zeyli mucibince bir sene hapsine ve 5 lira 

para cezasına da mahkûm olduğuna ve tazmi

nat ile de mes'uliyetine karar verilmiş ve bu 

baptaki gıyabi karar kanunî ikametgâhı olan 

îstanbulda Eyyüp Sultanda Bahariye caddesinde 

83 numaralı hanede müsteciren sakin ve askerî 

mütekaitlerinden babası Ahmet Muzaffer Ef.nin 

hanesine divanı harp kâtibi tarafından 4-XH-

1337 tarihinde tebliğ olunmuş ve mezkûr 

karar askerî temyiz divanı kararile 7-H-1338 

tarihinde kat’iyet iktisap eylemiştir.

II- Mumaileyh mahkûmiyetinden sonra 12-HI-

1338 tarihinde îneboluya ve 3-V- 338 tari

hinde Ankaraya gelerek tezkiye olunduktan 

sonra 7-V-338 tarihinde garp cephesi emrine 

tayin edilmiş ve şu suretle mfllî mücahedeye 

iştirakinden dolayı 372 sayılı kanunun 4üncü

maddesi mucibince hakkındaki hükmün infazına 

mahal kalmamış isede mebhus kanunun ı inci 

maddesinde olduğu üzere ika edilen fiil ve hare

ketlerin cürüm addolunmaması mahiyetinde olma- 

lyup ancak millî kuvvetlere bizzat veya tahliyelerini 

müteakip iltihak ederek hizmetleri geçenlerin 

iltihaktan evvel maznuniyetlerine sebep ojan 

ef’alden dolayı takibat icra ve haklarındaki 

hükmün infaz olunmamasını mutazammın 

bulunmasına ve mirî mal çalup satmak ve 

sahtekârlık gibi zabitlik şeref ve haysiyetini 

kat’i surette ihlâl eden o- kabayihi mütehakka- 

kası hasebile mumaileyh hakkında askerî ceza 

kanununun 200 üncü maddesinin İdarî ahkâmı 

icabınca 14-V-1927 tarihinde tekaüde sevk 

muamelesi tatbik edilmiştir.
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Arazuhl verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Enciinıcn kararı vo ne sebepten verild iğ i

781

II! - Askerî tekaüt ve istifa kanununun

2 inci maddesi hükınüne de muvafık olan bu 

vaziyetle « kabayihi mütehakkaka i> sebebile 

ordudan çıkarılanların tekrar muvazzafan or

duya alınmasına imkân olmadığı ve emsali 

hakkında da bu suretle muamele tatbik olun

maktadır; denilmektedir.

İcabı söyleşi İdi kte :

İşbu tezkerede bildirilen kanun maddele

rine göre arzuhal sahibinin tekaüde sevkı ka

nuna muvafık bulunduğu görülmekle dileği 

yerine getirilmiyeccğinin kendisine anlatılma

sına karar verildi.

K. *V’ K. tarihi

598 2^4-19 29 
I

Pulatane: nefsi pu- j Mağduriyetten vika-

latane mahallesinden; yesi
1

kazancıoğlu İsmail | 

zevcesi Emine I

İsmail zevcesi Emine imzasile Yüksek Reis

lik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Pulatane aslî mahkemesince hakkında veri

len hükmün adalele mugayir-bulunduğundan 

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müstediycnin kizi Didara hakaret ve eve 

taş atarak cam kırmak maddelerinden dolayı 

beş ay hapsine ve 70 lira para ceza ile 

mahkûmiyetine dair Akçaabat mahkemesinden 

verilen kararı temyiz mahkemesince nakzedile

rek yeniden yapılan muhakemesinde 2 gün 

hapsine ve 8 Hra ağır para cezası alınmasına 

karar verildiği ve işbu kararın kat’iyet kesbey- 

lediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Evvelce verilen ceza 2 inci mahkeme 

neticesinde hayliden hayli hafifleştirilmiş ol- 

mağla dileği yerine getirildiğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

599 24-4-1929

115 Malkarada mukim | Affi hakkında 

şekerci Memet Ef. i

Malkarada mukim şekerci Memet imzasil 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir,
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Arzuhal verenlerin 

acl], sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası | Encümoıı kararı vo ı i (3 scl)0})1t'iı verild

309 i  Ada pazan: garip 

mahallesinde mukim 

hacıoğlu Memet 

Nuri Ef.

matlubatının itası

ıg ı

Dileği :

Tarafından yaralandığı iddia olunan Rıza 

Ef. ve arkadaşlarının kendisine vuku bulan taaruz- 

ları dikkat nazarına alınmıyarak mahkûm edil

diğinden ya hususî af istihsalini veya adlî 

hata dolayısıle yeniden muhakemesinin yapıl

masını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta :

Merkumun mektupla .q;ayri meşru münase

bet teklifinde bulunduğu ve evvela ret olun

duğu ihbar edilen Rıza Ef. yi 50 RÜn işinden 

kalacak ve Şükrü Ef. yi de lo  günde savacak 

derecede pıçakla cerh ettiği kendisinin müevvel 

■ ikrarı ve şahitlerin şehadeti ve tabip raporları 

ile anlaşılarak hareketine uyan ccza kanununun 

“ 456 Hicî maddesinin 2 inci fıkrası mucibince 

I Rıza Ef. yi cerhinden naşi takdir edilen 1 sene 

, hapis cezasına Şükrü Ef. yi yaralamasından 

dolayı ayni maddenin son fıkrasına tevfikan 

j verilmesi lâzım bir ay hapis cezasının 09 ve 

i 71 inci maddelerde gösterildiği üzere yarısı 

olan 15 gün ilâvesile l sene 15 gün müddetle 

hapsine karar veriliiD ilfunının temyiz mahke

mesince de tasdik olunduğu ve taaruza maruz 

kaldığı hakkmdaki müdafaatınm muhakemeten 

! varit görülmediği anlaşılmış ve ruhî zaıf 

' yollu bir müdafaada bulunduğuna dair evrak

ta bir kayit ve işaret görülmediği bildirilmiştir, 

i İcabı söyleşiIdikte :

I iMuhakemenin cere-yan şekline ve verilen 

karara göre bir adlî hata bulunmadığı ve hususî 

I affi istilzam edecek kanunî bir sebep görül- 

j mediği cihetle dileğinin yerine getirilmesine 

I kanunî imkân bulunmadığının kendisine anla- 

! tılmasına karar verildi.

K .  .V K .  tar ih i

600 24-4-1929

Hacıoğlu Memet Nuri imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Hâzineden ilama müstenit kat'iyet kespetmiş 

alacağı 6 aydanberi verilmediğinden bir an 

evvel verilmesini istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta;



9

Arzuiıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası

463 kasaba: lıapisanesi- 

nde mahbus Halil 

mahdumu Halit Ef.

af talebine dair

1070 Manisa: Akhisar ka

zasım i ı marmara na

hiyesinde Memel 

Şerif l:f.

Tavzifi hakkında

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Bu alacağın tesviyesi için 1929 bütçesine 

tahsisat kabulü teklif edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Keyfiyetin arzuhal sahibine bildirilmesine 

karar verildi.

K. tarihi 

601 24-4-1929

Kayiş oğlu Halit imzasile Yühsek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği : ;

Kasitsiz olarak bir cerh meselesinden dola

yı 7,5 sene hapse mahkûm olduğundan af 

edilmesini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıh- 

kta :

Müstedinin katil maddesinden dolayı mahkûm 

edilerek hakkındaki hükmün de temyiz mahke

mesince tasdik edildiği ve affini mucip kanu

nî sebep de bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabi süyleşildikte :

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatilmasına 

karar verildi .

K. .V K. tarihi

602 24-7-1929

Tırablus garpli Şerif imzasile Yüksek Reis

lik mal-anıina sunulan arzuhal Encümenimize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Bir iğbirar neticesi olarak zabit vekilliğin

den istifa eylediğinden yeniden tavzifini iste

mekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

I - Müstedi Miz. Meınet Şerif Ef. Kuleli 

askerî idadisine merbut Biıii>:azi mektebinde 

tahsil i’örmüştür.

II - Bu mektepte tahsil ettirilen talebe 

mektepten çıktıktan sonra ihraz edecekleri 

rütbe ile kendi memleketlerinde çalıştırılırdı.

III - Mumaileyh orduya mensup zabitlerden 

ohnayup harp ilcasile memleketine gönderil

mesine imkân hasıl olmadığından orduda 

nunakkafen istihdam edilmiştir.

IV - Vaki olaii müracaatı üzerine 2-IX-3 3 Ç)
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■’Arzûlîâlverenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1217! Çanakkalede tüccar- 

I dan ve mütekaidini 

i askeriyeden Halil ef.

İstiklal

taltifi.

1048 Konya polis müdür

lüğü nazareti altında 

Akşehirli Agâh

zevcesinin

bırakılması

serbes

Encüm en kararı ve ne sebepten verild iğ i

madalyasile

tarihinde ordu ile alâkası kesildiğinden tekrar 

tavzif ve istihdamına imkân yotur; denilmekte

dir.

İcabı söyleşildikte :

Verilen izahata göre arzuhal sahibinin 

dileği yerine getirilmiyeceğinin kendisine a n 

latılmasına karar verildi.

K. .V K ._tarihi_

003 24-4- 1929

I Ömer oğlu Halil imzasile Yüksek Reislik 

I makamına sunulan arzuhal En. imize gönderil-
I  iniştir.

Dileği:

MilH savaştaki hizmetine mukabil istik

lâl madalyasile talifini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte;

İstiklâl madalyası istemeğe mütaallik arzuhaller 

926 senesi 2 inci teşrinin 2 inci gününe 

kadar verilip ondan sonra verilen arzulıaller 

üzerine muamele yapılmıyacağı 977 sayılı 

kaimn iktizasından bolunmagla dileği yerine 

getirilmiyeceğini arzuhal sahibine anlatılm

asına karar verildi. K. .V IC. tarihi

Ö04 14-4-1929

Akşehirli kalebent cezalı Ag-^n inızasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

Eı\ imize gönderilmiştir.

Dileği ;
Zevcesinin masum olduğunu ve muhake

menin Konya veya Akşehir mahkemelerinden 

birinde görülmesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta;

I - Müstedi baldızını katlettiğinden dolayı 

mahkûm olduğu 7,5 sene cezasını ikmal etmek 

üzere Konyada bulunmaktatır.

II - Memleketinde bulunan zevcesini yanı

na getirebileceği ve zevcesine tecavüz edenler 

hakkında kanuni muamele yapılması hususu 

Akşehir kaymakamlığına tabliğ edihniştir.

Denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

Keyfiyetin arzuhal sahibine bildirilmesine 

karar verildi. K. .V- K. tarihi

605 24-4-1929

T. B. M M. Mathaas:
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Cumartesi T. B. M. M.

All^üflAL ENCÜMMNİ
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Cumartesi günleri 1 
basılır ve dağıtılır {

H A F T A U i IK k a r a r  C E T V E L . İ

• i Say> ■■ 24

1103

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

~Kelkit: Mütekait 

Yüzbaşı Ahmet Fev

zi Ef.

Arzuhal hulâsası i  Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Esaret matlabatının 

itası

i  Mütekait Yüzbaşı Ahmet Fevzi imzasile 

I Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 
En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Esaret maaşından alacağı olan paraların 

bir an evel verilmesini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 
: karşılıkta:

I - Evvelce Erzincan Askerlik Dairesinden 

gönderilmiş olan evrak üzerine yapılacak 

muamele sorulmuş ve yapılan tetkikat netice

sinde 459 sayılı mahsubu umum! kanununa 

müzeyyel 1270 sayılı kanun mucibince tayin 

ve tahdit edilen müddet zarhnda müracaat etti

ğine dair bir vesika göstermemiş olduğu 

görüldüğünden matlubatı hakkında muamele 
ifasına kanunî imkân olmadığı kendisine bil
dirilmiştir.

II - Bu kerre raptedilmiş olan müracaat 

vesikası suretinden muayyen müddet zarfında 

maliye memurlarına müracaatla matlubatını 
kaydettirdiği anlaşılmakta olmasına mebni 

muamelesinin tekemmül ettirilerek matlubatının 

deyin ilmühaberine raptettirilmesi Erzincan 

Askerlik Dairesi Reisliğine yazılmıştır; denilmek
tedir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal sahibine bildirilmesine 
karar verildi.

K. .V' K. tarihi

1160İ Niğde: Afife hanım : Maaş tahsisi hakkında 

I -camii şerili sabık j 

' imamı Niyazi ef.

606 28-4-1929

Niyazi imzasila Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dileği:

Niğdenin Kasım mahallesindeki Afife H. 
camisinin imamhk ve hatiblik cihetlerinin
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

Arzuhal hulâsası j Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1029! Balâ ; îlhas karye
sinden Adem oğulla- 

nndan Memet zevcesi 

üüllü H.

İdaresinin temini

uhdesine tevcihini istemekten ibarettir.

Di. İ .̂ Rs. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Mumaileyhin uhdesinde bulunan cihetlerin 

refi sebebi:

Ceyhan kazası eytam müdürü iken Adana 

mahkemesince bir sene hapse mahkûm olup 

müddetini ikmal ile tahliye edildiği ve bir 

miktar zimmeti baki kaldığı mahkemeden 

bittahkik anlaşılmasıdır; denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

Tevcihi cihat nizamnamesinin 50 inci ma - 
ddesi bu gibi vazifesini ifa etmeyenlerin 

uhdelerindeki cihetlerin refini mukzammın 

bulunmağla dileği yerine getirilemeyeceğinin 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. A" K. tarihi

607 28-4-1929

öüllü H. imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Büyük harpten beri ölüsü dirisi belli olmı - 

yan kocası asker Memetten dolayı yaşamasına 

yardım yapılmasını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Mumaileyhin askere şevkile avakıbi meçhul 

kaldığı mensup bulunduğu askerlik şubesi 

tarafından tevsik edildiği takdirde zayiat ve 

harp mezarlıkları şubesinin K. O. Kum. Iıkları 
ile askerlik kalem ve şube riyasetlerine 15-XII-928 

tarih ve 7090 sayılı tamimi veçhile ailesi mah

kemeye müracaatla ölü kararı aldıktan ve bu 

suretle nüfûsça kaydı terkin kıhndıktan sonra 

maaş tahsisi kabildir; denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:
üüllü H. mahkemeye müracaatla bir karar 

alması suretile maaşa istihkak kesbedeceğinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

608 28-4-1929

1076 Bandırma: Şalur kar-! Tohumluk verilmesi I  Bandırmanın Salur köyü Muhtarı Mustafa
yesi muhtarı Mu - j Sabri ve ihtiyar meclisi azalan imzalarile

stafa sabri ef. i  Manyas merkezinden Yüksek Reislik
1 ; makamına çekilen telgram En. imize gönde-
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Arzuhal verenlerin 

- ^  I adı, sanı ve otur- 

dukları yer
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3 ® Arzuhal hulâsası Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

10181 Hekimhan: ugurcuk 

karyesi muhtarı Sü

leyman Faik Ef.

68 Kaıaköse Muhase - 

bei Husuiye Müdürü 

Musa Ef.

Tohumluk verilmesi 

hakkında

Memuriyetinin iadesi

rilmiştir.

Dilekleri:

Kıştan hayvanlarının telef olması ve sula

rın taşmasından dolayı ekinleri zarar gördüğün

den tohumluk verilmesini istemekten ibarettir.

Ik. V. yazılan tezkereye geln karşılıkta:

Manyasın Salur köyü çiftçilerine malî 

vaziyetinin müsaadesi nisbetindeikrazat suretile 

muavenet yapılması Ziraat Bankasına yazıldığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Keyfiyetin telgram sahibi olan köy muhtar 

ve ihtiyar meclisine bildirilmesine karar verildi.

K. A" K. tarihi

609 28-4-1929

Ugurcuk ahalisi namına muhtar Süleyman 

Faik imzasile Yüksek Reislik makamına çekilen 

telğıram En. inimize gönıderilmiştir .

Dileği :

Korakhk dolayısıla tohumsuz ve ekmeksiz 

kaldıklarından kendilerine yardım edilmesini 

istemekten ibarettir.

İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

I — Hekimhan kazasına tabi Ugurcuk köyü 

çiftçilerine yardım yapılması Akçedağ Ziraat 

Bankasına yakıldığı

II — Ve , Hilali Ahmer tarafından ahiren 

Malatya vilâyetine ayrılan 30 000 liradan bu 

köylülerin de istifade edecekleri bildirilmiştir .

İcabı söyleşiIdikte ;

Keyfiyetin kendilerine bildirilmesine karar 

verildi.

K. .V K. tarihi

610 28-4-1929

Muhasebei Hususiye Mü. Musa imzasile 

Karaköse merkezinden Yüksek Reislik maka - 

mına çekilen telgram En. inmize gönderilmiştir.

Dileği:

Bir isnat dolayısila bir seneye mahkûm 

edilmişsede işbu hükme kanaat etmeyerek 

temyizen tetkiki talebinde bulunmuş ve fakat 

tecili takibat kanunu mucibince tecil olundu - 

ğundan tecilden istifade etlirilmiyerek hakika

tin katî surette meydana cikarılmasını isteme

kten ibarettir.
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Arzuhal hulâsası | Eu<;üınen kararı ve no snbepten verildiği

861 Konya hapisanesin- 

de mevkuf Rizeli 

Mustafaoğlu Ali Ef. i

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta

I — Reisi Cumhur hazretlerinin gıyabında 

lisanen tecavüzatta bulunmaktan maznun Baya- 

zıt Muhasebei Hususiye Mü. Müsa B. hakkında 

icra kılınan muhakemede filinin sûbutuna 

mebni bir sene müddetle hapsine karar veril

miş ve mezkûr karar aleyhine vaki temyiz 

üzerine filin işlendiği mahal ve tarihe nazaran 

olbaptaki tecili takibat kanunu mucibince 

tahkikatın tecili lâzım geleceğinden tetkikat 

icrasına mahal olmadığı temyiz mahkemesi 

4 üncü ceza dairesince karara bağlanmıştır.

II - Zikrolunan kanunun 2inci maddesin

deki :

Takibatın icrası tecil edilmiştir » ibare

sine göre henüz katileşmemesi itibarile takibat 

safhasında sayılan işlerden dolayı tetkikata 

I devam caiz ve kanuna uygun olmıyacağı 

ınutaleasında bulunulduğu ;

Bildirilmiştir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Mumaileyhin vazifei hazırasını ifaya ehliyet 

ve kifayeti gayri kâfi bulunduğu bütçelerinin 

tetkikinden anlaşılmış bulunmağla hakkında 

memurin kanununun muvakkat 1 inci madde

sinin tatbik edilmek üzere bulunduğu b ild i

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahibi hakkında tatbik olunan 

muameleler kanunların mevzularına muvafık 

bulunmağla başkaca muamele ifasına kanunî 

imkân bulunmadığının kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Ka. A" K. tarihi

Af talebine dair.

611 28-4-1929

Konya hapisanesindfe Rizeli Mustafaoğlu 

Ali imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

D ileğ i:

Mahkûmiyetinin affi hususi ile refini iste- 

I inekten ibarettir.

! Ad. V. yazılan tezkereye gelen- karşılıkta:

1 Müstedinin şapka mes'elesini vesile ve 

j Hükümete inkiyat edilmemesi lüzumunu tazam- 

I m un eder fetvalar neşri sureti le dinî siyasete
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n Arzuhal verenlerin 

adı, sani'Ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

551 Alay 50 bölük 2 
kumandanı Yûzbaşj

I A. Galip Ef.

Matlubunun itası

' Knciimen k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

! âlet ittihaz ederek Rize hükümet merkezini 

basmak ve cumhuriyet idaresine kerşı isyan 

etmek maddesinden dolayı Ankara İstiklâl 
' Mahkemesince 15 seneye mahkÛm edildiği ve 

, affini mucip kanunî sebepler bulunmadığı 
i  bildirilmiştir.

I İcabı söyleşi Idikte :

I Şu hal ve hakikat karşısında dileğinin 

I yerine getirilemeyeceğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

! Karar K. tarihi

612 28*4-1029

Yüzbaşı A. Galip imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde
rilmiştir.

Dileği;
Kıdemli yüzbaşıhğa nasbi tarihinin tashi

hinden dolayı hâzineden 338 senesine ait mat

lubunun mahkemece hükme raptından sonra 

tesviyesi kabil olabileceği lüzumu kanunisine 

binaen mahkemeye müracaat eylemişsede şifahî 

kararla tahrirî karar arasında tezat bulunduğun 

dan hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

D, V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mahallinden celbedilen ve gönderilen 

nükünı fıkrası sureti tetkik edilerek kanuna 
muhalif bir cihet görülmediği bildirilmesi 

üzerine bir kerrede M. M. V. ine yazılmış ve 
gelen karşıhkta:

I - Mumaileyhin 338 senesinden olan ala

cağının senesi bütçesinde tahsisat' bâkiyesi 

olmadığı cihetle tesviyesine imkân bulunmadığı 
anlaşılmıştır.

II — 31-V-928 tarihinden itibaren mezkûr 
seneye ait matlubat müruru zamana uğramış 

olmasına mebni muhasebei umumiye kanunu

nun 64 üncü mddesi mucibince mahkemeden 

karar istihsal kıhnmadıkça tediye muamele

sinin ifasına imkân yoktur denilmektedir.
İcabı söyleşildikte ;

Hüküm fıkrasında müruru zaman bulun

madığına hükmolunmuşsada M. M. V. ince 

bunun aksi iddia olunduğundan yeniden 

mahkemeye müracaatla bir karar istihsal eyle

mesinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi. K. *¥• . K. tarihi

613 28-4-1929



-6

u

1050

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
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Trabzon: Teke ma

hallesinde (53  ) jV 

lu hanede Hekim 

oğlu Salih Ef.

405
421

Ergani Maden Nüfus 

Memuru sabıkı tev- 

fik Ef.

temlik muamelesi 

hakkında

Tasfiye kararının ref'i

Şehit mülâzım Zeki Ef. pederi Salih imza- 

siyla Vüksek Reislik makamına sunulan arzu

hal En, imize gönderilmiştir.

Dileği :

Müzayedeye iştirak suretile 8 taksitle aldığı 

hanenin borçlanma kanununa tevfikan ve 20 

taksitle temlikini istemekten ibarettir.

Bu dileğinin yerine getirilemiyeceği 2-1*92Q 

tarih ve 280 sayılı kararımızla kendisine anla

tılmış ise de 23-111-929 tarih ve 1407 sayılı 

kanundan istifade edip edemiyeceği hususu 

tekrar Mal. V. inden sorulmuştu. Oelen karşı 

hkta;

Harikzedeler hakkında kabul edilen son 

kanun ahkâmından mumaileyhin istifade ede- 

niiyeceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte :

Filhakika mezkûr kanun harikzedeler tara

fından işgal olunupta '928 haziranına kadar 

muameleleri yabılmayanlara ait olup arzuhal 

sahibinin işgal eylediği hane ise evvelce 

müzayede ile satılup müzayedeye iştirak suretile 

satin aldığı ve hususî mukaveleye raptettiği 

bir gayri menkul olmak itibarile bu kanundan 

istifade edememesi icap edeceğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi .

K. X" K. tarihi

” 6T4~' 2'8~-T-7929

Ergani Madeni kazası Nüfus Memuru 

Tevfik imzasila Yüksek Reislik makamına sunu

lan 2 arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Hakkında verilen tasfiye kararının kaldırıl

masını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Mumaileyhin makamattan istenilen cetvel

leri müşevveş bir halde göndererek teahhürata 

sebebiyet verdiği ; ezcümle vürudünden itiba

ren bir hafta zarfında gönderilmesi istenilen 

325 “ 329 a kadar 5 senelik erkek doğum 

miktarını mubeyyin cetvelin tebligat hjiafına 

olarak en yakın olduğu halde sair mülhak 

kazalardan bir hayli müddet sonra gönder

diği cetvel matluba muvafık olmadığından iade 

olunduğu ve 2inçi defa gelen cetvelde dahi
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I

Arzuhal hulâsası ! Encümen kararı ve ne sebepfIn  verild iğ i

515
886

Urfa Tuz eken ma

hallesinde sakine 

Had Ahmedin kızı 

Zülfü. H.

Eski evraki naktiye- 

sinin tebdili.

kazanın umum nüfusu lo  000 küsurdan ibaret 

iken yalnız 5 doğum miktarını 40 000 nü
fustan fazla göstererek pek yanlış cetvel 

göndermesi üzerine tekrar 3 üncü defa kay

makamlıktan telgrafla malûmat alınarak Elaziz 

Vilâyetince tevhiden yapılacak cetvelin de 

teahhürüne sebebiyet vermiştir.

Pek açık olan tahrirat münderecatını anla
mayarak 5 doğum miktarından ibaret basit 
bir cetveli tanzim edememesi ve mukaddema 

gelen ihsaiyat cetvellerinin dahi her an hatadan 
salim olmaması gibi ifayı vazifedeki aczinden 
naşi tasfiyeye tabi tutulmuştur denilmektedir.

İcabı söyleşiIdikte :
Yukarıda bildirilen misale göre arzuhal 

sahibinin memurin kanununun muvakkat linci 
maddesi mucibince tasfiyeye tabi tutulması 

zarurî bulunduğunun kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

K. A“ K. tarihi

615 28-4-1929

Hacı Ahmet kızı Zülfü îmzasile Urfa mer

kezinden Yüksek Reislik makamına çekilen 

telgram En. imize gönderilmiştir.

Dileği :
Elinde kalan eski evrakı naktiyeden 36 

liramn mübadelesini istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazilan tezkereye gelen karşı- 

hkta:
mübadele müddetinin hitamı olan 4-lX-928 

tarihinden sonra halk elinde kalan eski evrakı 

naktiyenin tebdiline kanunî imkân olmadığın
dan bizzarur tebdil cihetine gidilmediği bil - 

dirilmiştir .

İcabı süyleşildikte.
Kanunun katiyetine karşı başka bir muame

le ifasına imkân bulunmadığının telgram 

sahibine anlatılmasına ve 36 eski evrakı 

naktiyesinin iadesine karar verildi.

V K. ^  K. tarihi

616 28-4-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

Adanada Sûrmeliza- 

de Mustafa Ef.

Sigara cezayı nakdi

sinin affi hakkında

Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

Adanalı Sûrmelizade Mustafa imzasile Yük

sek Reislik makamına şunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Adanadaki hamnda tutulan kaçak sigara kâ

ğıtları başkasına ait olduğu halde kendinin 

zannile hükmedilen para cezasında adlî hata 

bulunduğundan hususî affe mazhariyetini 

istemektedir.

Temellükü tahtında bulunan hanındaki 

yazıhanesinden kaçak sigara kâğıdı tutulma- 

smdan dolayı 3 milyon 1 1 0  bin 150 kuruş 

para cezasına kat’î surette mahkûm müstedinin 

evrakı hükmiye dosyası tetkik olunarak neticede 

hüküm için vicdanî kanaat tevlidinde amil 

ve müessir olan delil ve emarelerde görülen 

ihtilaf ve taaruz, muhakeme sırasında tetkik 

ve tavzih edilmiş olsaydı ayni kanaatin 

tahassülünün meşkûk olacağı kayt ve zikir 

edildikten sonra muhakeme esnasında şahit

lerden bir kısmının içinde kaçak sigara 

kâğıdı bulunan sandıklan Sabit Ef. nin hammala 

vererek kendisine ait odadan çıkarmakta iken 

tutulduğunu ve diğer kısmının maznun Mustafa 

Ef. nin ayni harekette bulunur iken kaçak 

eşyanın tutulduğunu söylemelerine nazaran bu 

iki ismin delalet ettiği şahsın meçhuliyet altın

da kaldığından ve taharri anında tanzim olunan 

zabıt verekasının huzuru labüt kimselere ve 

bizzat maznuna imza ettirilmemiş ve karar 

mahallinde hukuku âmme ve müdafaa şahit - 

lerinin ifade ve şehadetlerindeki tercih ve ret 

sebeplerinin müvazi surette mukayese vetet - 

kikine tesadüf edilmemiş olduğundan ve kaçak 

eşyanın çıkdığı odanın Sabit ve Mustafa Ef. 

lerden hanğisine ait bulunmuş ve ya munha - 

sıran hana gelen müşterilerin eşyalarım hıfza
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dukları yer

Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

mahsus olmak üzeremi tehyi'e edilmiş olduğun

dan usulen tetkik ve tahkik edilmediğinden 

bahsile işbu nokatın bittahkik bildirilmesi 

hakkındaAd. V. ine yazılan 22-11-926 tarih ve

III sayılı tezkereye gelen 5-V-928 tarih ve 
sayılı karşıhkta:

Adana Ceza Hakimliğince sığara kâğıdı 

kaçakçılığı suçundan maznunu aleyh Mustafa 

Ef. ve refiki hakkında yapılan muhakeme ve 

tetkikat neticesinde elde edilen bütün deliller 

ve karineler tetkik ve kanunî salâhiyet daire

sinde takdir edilmek suretile mevzuu bahis 

mahkûmiyet karan verilmiş ve mezkûr filin 

mahkûma tevcih ve isnadında tereddüt edilmi- 

yerek mezkûr hükmün isabeti ikinci derecede 
temyiz mahkemesince tetkik olunmuş ve 

mahkûmun tashihi karar istidası baş müddei 

umumilikçe tashihi mucip sebep olmadığı 

beyanile rettedilmiş olduğundan encümenimizin 

teklifi veçhile mahkemece hükme esas ittihaz 

edilen delil ve karinelerin yeni baştan tahkik 

ve tetkiki ile leh ve aleyhte mukayese 

ve muvazenei; muhakeme derecelerinden geç

mek sureti le kat’iyet kesbeden ve hukukan 

adalete muvafakati bir emri zarurî bilinen 

bir hükmün istinat eylediği sebep ve karine
lerin zafını kabul ve binaen aleyh usulü mu

hakeme kavait ve merasimi haricinde bir tet

kik yolu ihdası demek olarak caiz ğörülmemiş 

ve esasen mahkeme tetkikat ve takdiratı hari

cinde icrası derpiş olunan bir tetkik ve tahki

kin bir kanunî müeyyideye mazhar olmaması 

sebebi le teselsülü mucip olarak hukukî esas ve 

mevzulara muhalefeti aşikâr bulunmuş olmağla 

kattiyet kesbeden mezkûr hüküm müstenidatı 

hakkında ikinci derecede tahkikat icrasına 
kanunî imkân olmadığı bildirilmiştir.

Mütalaası sorulan Ad. En. inden gelen 

24-5-928 talihli mazbatada:

Siğara kaçakçılığından dolayı 3 milyon 

küsur kuruş cezayı nakdiye mahkûm olan 

müstedii af, Mustafa Ef, hakkındaki asliye 

ve temyiz mahkeleri ilâmı la evrakı müteferrikası 

bittetkik affe mazhariyeti hakkında sebep itti

haz edilen mevat hükkamın masunuttaarruz 

olan takdiratına müteallik bulunması ve 
başkaca kanuna mugayir ve adlî hata mahiye-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

1265 KIrklareli merhum 

mülâzım Hamdi B. 

zevcesi Hatice H.

377 Gelibolu hapishane

sinde Ali oğlu Isma 

il ve arkadaşlan

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

Bir miktar mükâfat 

ile muavenet olun

ması

Hatayı adlinin tashihi

tinde bir hal görülmediği cihetle affe mahal 

olmadı^ ittifakla karargir olduğu bildirilmiştir.

C. İş. M. lüğü ifadesile Ad. V. inden 

gelen tarihsiz ve sayıh tezkere ile Temyiz, 

Mahkemesi Baş Müddei Umumiliğine gönde

rilmek üzerine En. imizdeki dosya iade olun

muş idi.

Cevaben gelen 15 - lY- 2Q tarih sayıh 

tezkerede :
Müstedi tarafından 2 inci defa vaki tashihi 

karar talebi üzerine mürsel evrakı hükmiye 

dosyası Temyiz Mahkemesi Baş Müddei Umumî

liğine gönderilmiş idi.
Bu dafa ypılan tetkikatta tashihi kararı 

mucip kanunî sepepler olmadığı bildirilmiştir, 

denilmektetir.

İcabı söyleşildikte:

Yapilan tetkikata ve alınan izahata göre 

muhakemenin yeniden yapılmasına ve kararın 

tashihine kanunî imkân bulnmadığı anlaşıl - 

mağla kevfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K jY‘ K. tarihi

617 1-5-1929

Merhum mülâzım hamdi Ef. zevcesi Hatice 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. mize gönderilmiştir

Dileği :

Harpte hastalanarak ölen zevcinden dolayı 
on senelik maaşına mukabil 500 Hra verilmiş 

isede iki çocuğıle maişetlerini temin edeme

diğinden bir miktar mükâfat verilmesini iste

mekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Verilen 500 liradan maada mükâfat yeril

mesine kanunnî imkân bulunmadığının arzuhal 
sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. M K. tarihi

618 1-5-1929

Keşanın Erbeğli köyünden Ali oğlu İsmail 

ve arkadaşları imzalarile Oelibolu merkezinden 

yüksek reislik makamına çekilen telgram En. 

imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Kaptan Muştalanın katlinde hakiki fail



Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

121Q Birecik: telgrafçı 

Zihni Ef.

Kayın biraderinin 

tedavisi.

Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

başkası olduğu halde kendilerinin mahkûmiyeti 

tahkikat ve tetkikatın noksanından ileri geldi

ğinden evraklarının tetkikile masumiyetlerinin 

meydana çıkarılmasını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Gelibolu Müddei Umumiliğinden gelen cevap 

ve temyiz ilâmı muhteviyatına nazaran müste- 

dilerden Fatma ve İsmailin JVlustafayı katlettik

leri ve Haşanın da yemin tahtında istintak 

dairesinde verdiği ifadeyi muhakemede ve 

istintak dairesinde diğer mahkûmlar lehine 

ketmetdiği sabit olduğundan bunlardan Fatma 

ve İsmailin ceza kanununun 448 ve 463 üncü 

maddelerine tevfikan 7 şer buçuk sene ağır 

hapislerine ve 1500 hra tazminata ve Haşa

nın da 286 ıncı madde veçhile 3 sene ağır 

hapse mahkûmiyetlerine karar verilmiş ve 

resen yapılan temyiz tttkikatında hüküm usul 

ve kanuna muvafık ve kanunî esbaba müstenit 

görülerek tasdik edilmiş olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Yukardaki beyanata göre telgram sahiple

rinin iddiasını teyit edecek bir noksan görül

mediğinden kendilerine anlatılmasına karar 

verildi. K.

” 619 ' 1-5-1929“

Telgrafçı Erzurumlu Zihni imzasile Birecik 

merkezinden Yüksek Reislik makamına çekilen 

telgram En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Kayın braderi şehit eczacı yüzbaşısı Celâl 

Ef. oğlu Kemal Diyarîbekir Darülitamında 

verem hastalığına tutulduğundan Istanbulda 

tedavi ettirilmesini istemekten ibarettir.

S. ve İc. M. . ine yazılan tezkereye gelen 
karşı hkta:

Kemâl Ef. inin Haydarpaşa emrazı istilâ- 

iye hastahanesinde tedavisi tensip edihniş ve 

hastahaneye yatırılması lüzumu 16 - IV - 929 

tarih ve 1270 sayılı tahriratla İstanbul Sıhhi

ye ve Muaveneti İçtimaiye Müdürlüğüne emir 
verilmiş olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin telgram sahibine bildirilmesine 
karar verildi.

K. K. tarihi

620 1-5-1929
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1492

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer 

Veııi şehir papatya 
kariyesi muhtarı Ali 

Ef.

Arzuhal hulâsası

matluplarının itası

700 Aydın: Kötek nahi

yesine merbut cu
ma dere karyesinden 

müteveffa haci Haşan 

vereselerinden oğlu 

Hüdai Ef.

Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

Zeytün mahsulüne 

vaki müdahalenin 

men'i

Yenişehir Papatya köyü namına Muhtar Ali 

mührüyle Yüksek Reislik makamına sunülan ar

zuhal En. imze gönderilmiştir.

Dilekleri:

Ayniyat mazbatasile ordu trafından 338 

senesi aşarına mahsuben zahire bedelleri 2 inci 

defa almağa kalkışıldığından nıadur edilmeme

lerini istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:
İşbu köy ihtiyar meclisi tarafından mâliyeye 

tevdi etmiş oldukları ayniyat mazbatası 291 

kilo arpa bedeli olan 15 lirayı havi olup 
havalesinin celp ve mahsubu derdest bulun

duğu ve 254 lira 11 kuruş borçlarına karşı 
başkaca mazbata göstermediklerinden hazine mat- 

lubatının tahsiline tevessül edilmiş bulunduğu 

ve muamelenin cereyanına nazaran kanuua 

muhalif ve müstedilerin mağduriyetlerini 

müstelzim bir hal görülemediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Köylü elinde başka mazbata varsa onuda 

mal memurlarına göstererek haklanm elde et

meğe çalışmaları lazım geleceğinin kendilerine 

anlatılmasına karar verildi.
K. K. tarihi

621 1-5-1929

Aydının Köşk nahiyesi Cumadere köyün

den Hacı Haşan veresesi imzalanle Yüksek 

reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.
Dilekleri :

150 tane zeytin ağaçlan mahsülünün her 
sene İsmail Ef. namında biri tarafından gasp 

olunduğundan haklarının korunmasını isteme
kten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta

Müstedilerin intikalen mutasarnf olduklan 

zeytinliğin 6 seneden beri İsmail Ef. tarafın
dan zapt ve işgal olunarak mahsulünün top

lanmış olduğu bildirilmiş isede işin idareten 

halline imkân görülemediği ve müştekilerin mah

kemeye müracaatla haklarını istifaya tevessül 

eylemeleri lazım geleceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Ait olduğu mahkemeye müracaatla haklanm
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*€3 Arzuhal verenlerin
. . . ..........  ...................................................

< ___

adı, sam ve otur

dukları yer

. Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

Seydişehri sabık Mal 

Müdürü Osman Ef.

974
1249

Edirne: Düyunu umu 
miye baş müdürlü

ğünden mütekait Mu 

stafa Fehmi efendi 
( Mersin)

Tasfiye kararının refi

istifaya tevessül eylemelerinin arzuhal sahiple
rine anlatılmasına karar verildi.

K. A" K. tarihi 
~622~~ “ l-5- 192T

İstihkaklarının tevzii

Seydişehir Mal Müdürü sabıkı Osman imza- 

siyle Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

Encümenimize gönderilmiştir .
Dileği :

Hakkında verilen tasfiye kararının kaldırıl
masını istemekten ibarettir .

Ma.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhin 1283 doğumlu olmasına ve 
vazifede matlup faaliyeti gösterememesi ne ve 

bunca senelik meslekî mümareselere rağmen 

hizmetin icap ettirdiği malûmat ve iktidara 

malik olmamasına ve memuriyetinin daha 

ziyade devamı Devlet muamelâtının kanşmasına 

ve maliye muamelâtındaki vukufsuzluğu sabit 
olmasına mebni ve inzibat komisyonunca 

tasfiyeye tabi tutulmuş ve vaki itirazı üzerine 

keyfiyet D,$. sınca da tetkik edilerek itirazının 

reddine ve mezkûr kararın tasdikine karar veril

miş ve bu karann tebliği üzerine tekaüt 

maaşının tahsisi derdest bulunmuştur ; 

denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

İşbu izahata ve D. Ş. sınca da tasdik olun

duğuna göre tasfiye kararının refine bir sebep 

görülemediğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 
karar verildi.

K. M K. tarihi
623 1-5-1929

Memet Raif ve Mustafa Fehmi imzalarile 

Yüksek Reislik makamına sunulan 2 arzuhal 

Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Muavazaya dahil gayri mübadillerden bu- 

lunduklan halde Yunan emlaki icar bedellerin

den olup ziraat bankasına yatırılan paralann 

tevziini istemekten ibarettir.

Ma. V, ine yazılan tazkereye gelen karşılıkta: 

Mumaileyh Raif ve Mustafa Fehmi B. 1er 

tarafından evvelce hâzineye verilen istida üze

rine kendilerine yazılan mektupta:

a Yetlerimizde gayri mübadil vesikası bu

lunduğu takdirde 4-IV-928 tarihli kanun ve
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c« Arazuhl verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

566 Balıkesir: Selimiye 

karyesinde mütevef

fa Mustafa zevcesi 

Naime H.

Kocasının katilleri

nin tecziyesi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

bu baptaki talimatnamenin tatbiki sırasında 

istihkakımızın temini cihetine gidileceği ve 

Yunanistandaki mallanna kıymet takdir edilme

miş ise îstanbulda bu hususla iştigal eden 

komsiyon müracaatları beyan olunur » denil

diğine binaen hâzinece başka bir muamele 

yapılamıyacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Kendilerine verilen cevap dairesinde muamele 

yapmalan lazım geleceğinin arzuhal sahiplerine 
anlatılmasına karar verildi.

Ka. A" K. tarihi

624 1-5-1929

Müteveffa Mustafa zevcesi Naime imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği :
Kocasını döğüp ölümüne sebep olanlar 

cezasız kaldıklarından bunlann cezaya carp- 

tınlmalanm istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen kaşılıkta:

Müstetiyenin zevci Molla Halil ve oğlu 

Seyyidin İbiş oğlu Memet ve validesi Hay

riye ve zevcesi Naime tarafından darp 

ve cerhedildikleri şikâyet edilmekle ken

dileri muayene ettirilerek yaraların bir haftada 

iltiyam bulacağı hekim tarafından bildirildiğin

den sulh mahkemesince yapılan muhakemede : 

Maznunlardan Memedin ceza kanun unun 

456 m a maddesine tefikan 5 Hra ağır para 

cezasına mahkûmiyetine ve diğerlerinin bera- 

etlerina karar verilmiş ve bundan sonra Molla 

Halilin ölmesi üzerine ölümün mezkûr darptan 
ileri gelmeyüp zatürieden olduğu tahakkuk 

etmekle bu cihetten maznunların beratlarina 

ağır Ceza Mahkemesince 16-X-927 tarihinde 
karar verilmiş ve mezkûr kararda kanuna 

uymayan bir hal bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileğini yerine getirmeğe kanunî imkân 

bulunmadığının arzuhal sahibine anlatılmasına 
karar verildi.

K. K. tarihi

625 1-5- 1929
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1248

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1299

İstanbul: hapishanei 

umumisinde mahkûm 

Cafer Tayyar Ef.

İzmir Göztepe tütün 

inhisarı satış depo 

memuru Nuri ef.

1268

Bakiyei

affi

cezasının

İkramiyesinin itası

Kastamoni, taşköprü 

hapishanesinde Ahmet 

oğlu Hamdi Ef. ve 

arkadaşları

Mahkûmiyetlerinin

affi

Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

Tayyar imzasile yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği;

Millî mücadeledeki ve vazifesi uğrundaki 

fedakârlıkları karşihk tutularak mahkûmiyetten 

affini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşiIdikte:

Arzuhal sahibi biçare ve bikünah bir 

kızcağızın katlinden dolayı mahkûm olmasına 

ve affi için kanunî bir sebep ğörülememesine 

binaen affi cihetine gidilemiyeceğinin kendi

sine anlatılmasına karar verildi.

K. A" K. tarihi

626 1-5-1929

İzmir Göztepe tütün inhisarı satış memuru 

Nuri imzasila Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Mazeretine binaen 3 ay mezuniyet aldığın

dan ve bekâr bulunduğundan dolayı bu seneki 

ikramiyeden mahrum edildiğinden kendisinin de 

bu nimetten mahrum bırakılmamasını istemek

ten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin de itiraf eylediği veçhile:

«Mezuniyeti seneviye müstesna olarak bir 

haftadan ziyade mezuniyet istihsali ikramiyeye 

manidir.»

Diye idarenin sarih talimata karşı hak 

talebinde bulunmak caiz olmıyacağının ken

disine anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

627 1-5-1929

Kastamoni hapishanesinde mahkûm Ahmet 

oğlu Hamdi ve 7 arkadaşı imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal Enümenimize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

Mahkûmiyetlerinin affini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Mezkûr hapishane mahkûm lan tarafından 

evvelce verilen arzuhal üzerine verilen kararı

mızda da bildirildiği veçhile kanunun göster

diği hususlardan maada sebeplerle mahkûmların 

affi cihetine gidilemiyeceğinin arzuhal sahiple-
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x;
Arzuhal verenlerin 

adı, ram ve otur
dukları yer_____

Arzuhat hulâsası

1027 Ehjr̂ a : Rîhan paşa 
mahallesi cami çık

mazı 10 hanede 
merhum Raşit ef. 
kerimesi Nefia H. '

Oğlunun 
tavzifi ’

1111 İsparta:
dere mahallesi Muh- 

tan Süleyman bin 

Ali Ef.

Say i m 

tehiri

E n c ü m e n 'k a ta n  ve ne sebepten verild iğ i

yeniden

müddetinin

rine anlatılmasına karar verildi.

K. M' 

628

K. tarihi 

1-5-1929

Merhum Raşit Ef. Kızı Nefia imzasile Yük

sek Reislik makamına sunulan arzuna En. imize 

gönderilmiştir .

Dileği :

Askere alınması dolayisile oğlunun uhde

sinden kaldırılan müezzin ve kayyumlığı 

yeniden tevcihini istemekten ibarettir.

D. İş. R. ine yazılan tezkereye gelen kar
şı hkta:

Evvelce hizmete ahnup da askerlik hizme

tini yapmak için silah altına ahnan hademe 

maâşlan hakkindâ tevcihi cihat nizaifıınâmesinde 
sarahat yok idi -

Ahiren D. Ş. since;

«t Nizamnamenin neşir ve ilânından evvel 

cami hademeliğine tayin olunanlar Darülfü- 

nün İlahiyat Fakültesinden veya imam ve hatip 

mekteplerinden mezun iseler veya evlada meş

rut olan hizmetlerdense nizamnamede mazhan 

müsaade olmain esası kabul edilmiş olan bu 

kabil hademenin de muvazzaf askerlik hizmeti 

için silah altına alındıklarından hizmetleri 

vekil ile temin olunacağına ve bunların hari

cinde kalanların hizmetlerine nihayet verilerek 

terhislerinden sonra ilk münhalata yerleştirile

cekleri a ........» yolunda ittihaz olunan karar

mucibince muamele edilmekte olduğu bil
dirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

. Arzuhal sahibinin oğlu hakkında yapılan 
muamelenin nizam ve karara muvafık olduğu 

görülmekle anlatılmasına karar verildi

K. A" K. tarihi

629 1-5-1929

halkıİsparta vilâyeti merkez ve köyler 
namınâ Muhtarları imzasile Yüksek Reîslik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde
rilmiştir.

Dilekleri :

Bu seneki kışın fevkalâdeliği hasebile sayı

mın bir ay müddetle geçikdirilmesini istemek

ten ibarettir.
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası ;Encümen karan ve ne sebepten verild iğ i

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı 

hkta :

Mûstedilerin ' talebi kanunî mevzuat 
haricinde bulunmuş ve sayım muamelâtının 

.tayin olunan müddet zarfında yapıhp bildiril

mesi kanun ahkâmı iktizasından bulunduğun

dan taleplerinin isafına imkân görülmediği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :
Kanunî imkân olmıyan hususlara dair olan 

dileklerin yerine getirilmeyeceğinin arzuhal 

sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

K. A’ K. tarihi

630 1-5-1929

1096 Kütahya: Keler oğlu Aşar faizlerinin affi 
Faruk Ef. ve arkadaş
ları i

1157 Nazilli doktor raif 

Ef.

Tekaüde şevki

Kütahyada keler oğlu Faruk ve arkadaşları 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:
Kuraklık ve sair afat dolayı sile bir haç 

senedir mahsul kaldıramadıklanndan 340 sene

sinde aldıkları aşar borcunu 338 - 339 sene
lerinde alman aşar faizlerinin affına dair olan 

kanundan istifade etmek suret ile affını iste

mekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Faizlerin afh hakkındaki 3-V- 926 tarih 

ve 880 sayılı kanunun ahkâmı 339 senesi 
nihayetine kadar bordu olan aşar mültezimlerine 

ait ve münhasır olduğundan mûstedilerin ta

leplerinin isafına kanunî imkân görülemediği 

bildirilmiştir.
İcabı söyleşildikte :

Bir kanunun sarahati haricinde bulunan 

işlere teşmili caiz olamıyacağı cihetle dilekleri 

yerine getirilemiyeceğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .1- K. tarihi

631 1-5-1929

Nazellide Dr. Raif imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal. Encümenimize 

gönderilmiştir.
Dileği:

Tekaüt edilmesini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 
karşıhkta:
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Arzuhal verenlerin 

(adı sam ve otur- 
duklan yer

Arzuhal hulâsası

635 Tokat: Askerî Orta 

Mektep Fizik Mual

limi Ahmet Reşit Ef.

İstifasının kabulü

.1^
m

Encümen kararı we ne i sebepten" verildiği
■ i

I - Hekim Bup ( 327-83 ) Meuıet Raif Ef. 

(10 “ IV - 339 ) tarihinde istifa eylemiştir.
Bu tarihte harp zamlan bilfiil kıt'ada 

bulunmağla meşrut olduğundan o zaman 

tekaüt muamelesi yapılmıştır.

II - Tekaüt ve istifa kanununun muaddel

5 inci maddesi geri hizmetlerinin de hesaba 

dahil edileceğini amir bulunmaktadır.

İli - Mumaileyh şimdiye kadar bir müra

caatta bulunmadığından icat^eden muamele 

ikmal edilmek üzere V. müracaat eylemesi 

lazımdır; denilmektedi.

İcabı söyleşildikte :

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. J\f K. tarihi

632 1-5-1929

Tokat askerî orta mektep muallimlerinden 

A. Reşit inızasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. mize gönderilmiştir.

Dileği :
Kanunî hakkına binaen ya yüksek bir mek

tep ve vazifeye naklini veyahut istifasının 

kabulünü istemekten ibarettir.
M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :
I - Mumaileyh Avrupaya giderken talimat

namenin 4 üncü maddesine tevfikan avdetinde 
5 sene orduda vazife ifasını taahhüt etmiştir.

II - Avrupadan ( 13-IX-929 ) tarihinde 
avdet etmiş olması hasebile müddetini bitirmiş; 

değildir.
III - Mektep masrafını vermek suretile istifa: 

ise 22-1V-341 tarih ve 683 sayıh kanunla, 

mülgadır.
IV - Tababeti unuttuğundan bahisle hekim

lik yapmaktan menolunmasım 16-VIII-1928 
tarihli istidasında istediğinden kendisini fizik

ten tecrübe etmek üzere Tokat askerî orta 

mektebi fizik muallimliğine ve sonrada ilâvei 
memuriyet olarak mezkûr mektep Fransızca 

.muallimliğine tayin kıhnmıştır ; 

denilmektedir .
İcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahibi lıakkmda yapılan muamele 

olbaptaki kanun ve talimatnameye ve hususî
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î .
Arzuhal verenlerin 

. adı sam j ye otur

dukları yer

t Arzuhal'hulâsası Fncıa^ı^n. k ^ ra r i/v e  ne sebepten verild iğ i

284 Kilis gazetesi müdü

rü M. Ragıp B.

808 Trabzon : Gölpzade 

Ziya Ef.jVe arkadaş

ları

Nakdî - muavenet 
talebine dair

İskânı hakkında

mukaveleye muvafık bulunınağla iddiaları varit 

olamayacağının kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

K. A“ K. tarihi

633 1-5-1929

Kilis gazetesi sahip ve müdüjü Mahmut 

Ragıp imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 
Dileği:

Türk harflerinin kabulü dolayısiie gazetesi

nin intişarını temin için nakdi muavenette 

bulunulmasını istemekten ibarettir.

H. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Kilis gazetesine umum sırasında nakden 

yardım edildiği gibi, hususî vaziyeti dolayı- 

sile ayrıca kâfi miktarda yeni harfler gönderil- 

mii olduğu bildirilmiştir.

İcabı’söyleşildikte: ’

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. K. Tarihi

634 1-5-1929

Trabzonlu Golozade Ziya ve arkadaşları 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.
Dilekleri :

Rus işgali sırasında yakıhp yıkılan evle
rine mukabil bir kısmının işgal eylediği 

harelerin tefviz muamelesi ikmal olunmadığı 

gibi bir kısmına hala ev tahsis olunmadığın

dan tahsis ve tefviz muamelelerinin bir an 

evvel bitirilmesini istemekten ibarettir.

Da. V. ne yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Trabzon Vilâyetinin 25-11-929 tarihli 
tahriratından bahsile Ma. V. inin bazı emirle

rine istinaden deftardarhkca işbu muamelatın 

ikmal edilmemekte olduğu bidirilmiştir

İcabı söyleşi Idikte :

23-3-029 tarih ve 1407 sayıh kanunun neş 
İrinden evvel harikzedeler hakkındaki muamelelerin 

işbu kanuna tevfik edilmesi zarurî olup harikzede 

ve mülteci sıfatile kanunî istihkaklarına binaen 

mübadeleye tabi eşhastan metruk evlere resmen 

iskâ n yapılmış olanlardan Hükümetçe 30-V- 

928 tarihine kadar mütegayyip eşhasa ait
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur- 

duklan yer

821 Aydın hapisanesinde i ‘ Affı hakkında 

mankûm Kayucakh 

Abdullah Ef.

Enciimeıi'i k a r a n  ve ne sebepten verild iğ i

evlere nakledilen ve- tefviz muamelesi icra edil

miş ve edilmek ‘üzere bulütımuş olanların 

işgal etmekte bulundukları binalara' borçlanma 

kanunu mucibince ke dişine temliki iktiza 

edecej înden bu yoldaki muamelelerin bir an 

evvel ikmal ettirilmesi hususunun Da. ve Ma. 

V. lerine iş’anna ve şimdiye kadar bir ev 

işgal edememiş bulunanların ise işbu kanun 
mucibince hak iddiasında bulunmayacaklarının 

kendilerine anlatılmasına karar verildi.

K. M' K. tarihi

635 1-5-1929

Kuyucakh Abdullah  ̂ imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal encümeuimi- 

ze gönderilmiştir.

Dileği :
Katil meselesinden dolayı mahkûm olmuş 

isede asıl failin başkası bulunması hasebile- 

evrakının tetkikinize hakikatin meydana çıka

rılmasını istemekten ibarettir.»

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:
Karacasuyun Perlepek Köyünden Yürük 

oğlu Mustafayı cerh ve katleylemek maddesin - 

den müttehem Nazi İlinin Kuyucak Nahiyesinin 

üst mahallesinden Abdullahoğlu Abdullah ile 
Ahmetoğlu Mustafa hakkında Aydın Ağır Cera 
Mahkemesince yapılan muhakeme neticesinde 

merkumandan Mustafanın mezkûr fiilde dahil 

ve iştirakine dair delâil ve emare mevcut 
olmadığından beraetine ve Abdullahın mücri- 

miyet ve Mahkûmiyetine karar verilerek beraet 

karan aleyhine vaki temyiz dava istidasının' 

reddine ve Abdullah hakkındaki mahkeme 

karannın usule muvafık ve kanunî esbap ve 

delaile müstenit bulunduğu beyanile tasdikına 

Temyiz mahkemesince karar verildiği celp ve 

tetkik olunan hüküm evrakı münderecatından 

anlaşılmış ve müstedi hakkında hususî af 
istihsalini icap ettirir kanunî esbap mevcut 

bulunmamış olduğu bildirilmiştir;;

İcabı söyleşiIdikte : ;
Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.
K. K. tarihi

636 1-5-1929
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555

Arzuhal verenlerin 

‘ adı sam ve otur-

dukfefi yer____

Ahkaar : Atıf Bey 

Mahallesi Muhtarı 

Evvel Alioğlu Safer 

Ef.

Arzuhal hulâsası ilüncünıen kararı ve ne sebepten verildiği

703 Ümraniye (4) A’ lu 

tel sahibi Belediye 

Reisi Meni et Ef. vc 

arkadaşları

Mahalleleri suyunun 

asker tarafından zapt 

edildiğine dair

1251 Pangaltı Bilezikci so- 

 ̂ kak .V' lo e  / 108 

i Hayri Bey

Zarannın

hakkında

. tazmini

Ankaranın Atıf Bey mahallesi namına ]inci 

Muhtar Alioğlu Safer imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzulıal En. imize gönderi- 

İm iştir.

Dileği :

Mahallelerinden çikan suya Sarı kışla koman- 

danhğınca vaziyet olunup ihtiyaçları tazyik 

olunduğundan müdahalenin men’im istemekten 

ibarettir.

M. M, ve. Da. Vekâletlerine yazılan tezke- 

lere gelen karşıhklara nazaran meselenin bir 

mahkeme hükmile hal ve fâslolunabileceği 

anlaşıldığından ait olduğu mahkemeye müracaat 

eylemelerinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. .V' K. tarihi

637 l-5;i929

Nahiyelerinin kazaya 

tahvili
Ümraniye Mahiyesi Belediye Reisi Memet ve 

arkadaşları imzasile Ümraniye merkezinden 

Yüksek Reislik makamına çekilen telgram 

En. imize gönderilmiştir .

Dilekleri:

Nahiyelerinin kazâya tahvilini istemekten 

ibarettir.

Da.V.ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

I - Ümraniye Nahiyesinin kazaya tahvili 

Sivas Vilâyetince muvafık görülmemiştir.

II - Bu nahiyenin halihazır sahasında tam 

teşekküllü 2 nahiye ihdası, mahallî ihtiyacı 

temine kâfi geleceğinden hu bapta tetkikatta 

bulunulmaktadır ;

denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

Vekâletin bu baptaki görüm noktasının 

mahallî ihtiyaca daha muvafık olacağının tel

gram sahiplerine anlatılmasına karar verildi .

K. vV. K. tarihi

638 1-5-1929

Baş şehbender sabık M. Hayri imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

(ir La nouvelle gazete Francaişe » nam ga

zetesinin tabına müsaade olunmadığından 

tazminat talebi hakkında mahkemeye müracaat
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur- 

duklan yer

I

Arzuhal hulâsası lEncüm en k a ra n  ve ne sebepten ve rild iğ i

1242 Ahlat: (77) tel sahi

bi Öıner ve refikleri

Ahlatın Vana 

edilmesi.

579
725
898

Rize hapishanesinde 

mevkuf Osman ağa 

zade Şevki ef.

Af talebine dair

rapt

edeceğini bildirmekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Evvel ve ahir defeatla verdiğimiz kararlar 

işbu hukukî meselenin mahkemeye müracaatla 

halli icap edeceğini mûtezammın bulunduğuna 

ve eski kararlanmızı bozacak ortada bir mes

ele görülmediğine binaen keyfiyetin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

K* ,1’ K. tarihi

639 1 -5-1029

Hüseyin ve arkadaşları imzalarile Ahlat 

merkezinden Yüksek Reislik ^makamına çekilen 

telgıram En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Ahlat kazasının Van vilayetine ilhakından 

vazgeçilmesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazilan tezkereye gelen karşı- 

hkta :

Ahlat kazasının Van vilayetine rapt ve 

ilhakında İdarî ve askerî zaruret bulunduğu 

bildirilm iştir.

İcabı söyleşildikte:

Oösterilen zaruretlere karşı telgıram sahi

hlerinin dileği yerine getirileniiyeceginin ken

dilerine anlatılmasına karar verildi.

K. M'. K. tarihi

640 1-5-1929

Osman ağa zade Şevki ve oğlu Ömer 

imzalarile Yüksek Reislik makamına sunulan

2 arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Bir iftira davasından dolayı Şevki Ef. nin 

mahkûm olduğu lo  sene cezanın 3 senye 

endirilmesini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı - 

hkta :

Şevki Ef, inin manifatura tüccarından Haşan 

Ef. ye hiyaneti vataniye cürmü isnat etmek 

suretile iftirada bulunduğundan dolayı Ankara 

İstiklal mahkemesince 10 seneye mahkum 

edildiği ve hakkında sadır olan hüküm usul 

ve kanuna muvafık olup affını mucip kanunî 

esbap görülemediği bildirilmiştir.

İcabi söyleşildikte :

Dileklerini yerine getirmeğe kanunî sebep
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Ârzufiât verenlerin 

adı sam ,]ve otur- 

duklearı ver

Arzuhal,hulâsası E nçüm en  kararı ve no sebepten verild iğ i

1262 î/sküdar înadiye ca

ddesinde 346 M' lu 
hanede M. Hulusi 

Ef.

İkramiyesinin jtası

1015^ Kütahya Askerlik Şu

besinde mukayyet 
mütekait harp malülû 
zabitandan idare me

muru Abdullah Tev- 
fik Ef.

Matlubatının itası

bulunmadığından arzuhal sahiplerine anlatılma

sına karar verildi.

K, A". K. tarihi 

641 1-5-1929

Mustafa Hulusi imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. inmize gön - 

derilmiştirt.
Dileği :

İstanbul baktiriyolojihanesinde 15 lira maaşla 

kâtip iken yaşımn 65e gelmesi dolayısile 14-IX- 

927 tarihinde' tekaüt edildiğindeM memurin 

kanununun 7 l inçi maddesi mucibince ikramiye 

verilmesini istemekten ibarettir .

S.veİc.M.V. ine yazılan tezkereye gelen kar
şı hkta :

Bütçede buhususa mavzu tahsisatın bitmiş 

olmasından tesviyesi geri kalan mumaileyhe 

ait 600 lira ikramiyenin karşıhğı temin edile

rek İstanbul vilayeti namına tediye emri gön

derilmek üzere tehakkuk evrakı Ma.V. ine 

ve 15-IV-929 tarihli tezkereyle talep 

olunmuş ve tahakkuk evrakı A" 200” ve 29-IV- 

929 tarihli tezkereyle ayni V.e gönderilmiş 

olduğu bildirilmiştir.
İcabı söyleşildikte :
İşini Ma. V. inden takip eylemesinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

îK. M K. tarihi

942 8-5-102P

Zabit mütekaitlerinden Abdullah Tevfik 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.
Dileği:

Cephe zammı matlubatının tesviye edilme

sini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

I - Tealluk ettiği malî senenin bitimi 

tarihinden itibaren 5 sene zarfında tahriren 

talep ve takip edilmemesinden dolayı verilme

yen borçların mürürü zamana uğrayacağı ve 

mazeretlerin dinleneceği muhasebei umumiye 

kanununun 93 - 94 üncü maddeleri icabından 

olması hasebile mumaileyhin 336-337 -338 
senelerinden alacağı olan M. M. V. i bütçe-
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Arzuhaf verenlerin 

adı, sadı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encüm en kararı vc ne sebepten verild iğ i

1178 Erzincan Mecdiyei 
sagir mahallesinden 

Evliyazade Tevfik 

Ef.

Yedindeki mazbata 

nın depozito olarak 

kabulü

sinden tediye emri itasına kanunen imkân 
kalmamıştır.

II - Binaenaleyh muhasebei umumiye 

kanunun yukarda söylenen maddeleri mucibin

ce mahkemeye müracaatla mazeretini isbat ve 

hüküm istihsal eylemesi zaruridir.

III-339 Senesi seferi zammından alacağının 

verilmemesi senesi bütçesinde tahsisat kalma

mış ve tahsisatı munzamma alınamamış 

olmasından neşet eylemiştir; denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

336 - 337 - 338 Seneleri alacağı için 
mazeretini isbat etmek üzere mahkemeye 

müracaat ve 33Q seferi zammı için de tahsisat 

istihsaline intizar eylemesinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. M K. tarihi

643 8 -5-1929

Evliyazade Tevfik ve kara Yakupzade 

Cemal imzalarile Yüksek reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:
Ellerinde bulunan haşarat mazbatalarının 

depozito makamında kabulile metruk mallar 

müzayedesine iştirak ettirilerek müzayede bedeli 

mazbatalarından ziyade olursa fazlasının borç

lanma kanununa tevfikan borçlandırılmalarının 

teminini istemekten ibarettir.

Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşı hkta:

Bilmüzayede satılan malların müzayedesine 

iştirak edeceklerden ne gibi teminat alınacağı 

müzayede ve ihalat kanununun 7 inci madde

sinde müsarrah bulunduğundan müsted’iler 

elinde bulunan haşarat mazbatalarının teminat 
akçası olarak kabulüne ve satılacak emval 

bedellerinin borçlanma kanununa tevfikan 20 

senede alınmasına kanunen inıKân olmadığı 
bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Kanuna mugayir olan dileklerinin yerine 

getirilemiyeceğinin arzuhal sahiplerine anlatıl

masına karar verildi.

K. M K. Tarihi

644 8-5-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası EncÜHDen kararı ve ne sebepten Terildiği

1195

1181

1119

Osmaniye hacı os- 

manh mahallesinden 

hacı Behçet Ef.

Niksar Evkaf Mem

uru İbrahim Ef.

Tokat: Pazar Nahi

yesinin Cay Karyesi 

, Muhtarı Şuayp Ef.

Aşar faizlerinin affi

Matlubatınm itası.

Arazilerine vaki teca

vüzün men'i

Hacı Behçet ve iki arkadaşı imzalarile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

340 senesinde aldıklan aşar borcunun 

nizamî faizini 339 senesi nihayetine kadar 

afolunan nizamî faizler gibi affolunmasım 

istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Aşar faizlerinin affi Hakkındaki kanunun 

339 senesi nihayetine kadar seneler aşarından 

mütevellit re'sülmal borçlarını tamamen öde

yen mültezimlere münhasırdır; 340 senesi 
mültezimlerine teşmiline kanunen imkân yoktur 

denilmektedir.

İcabı söyleşi Idikte:

Kanunun mukayyet olmasına göre dilek

lerinin yerine getirilemeyeceğinin arzuhal sahip

lerine anlatılmasına karar verildi.

K. J^. K. Tarihi

645 8-5-1929

Niksar Evkaf Memuru İbrahim imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Tokat iskân ve istatistik memurluğundan 

açıkda kaldiği müddete ait maaşları henüz 

verilmediğinden mağduriyetten kurtarılmasını 

istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

likta:

Mumaileyhin istihkakı tahsisatın mevcut 

olmamasından naşi şimdiye kadar tesviye olu- 

namayup bu kerre tahsisat istihsal edildiğin

den tediye muamelesinin ikmal edilmek üzere 

bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte;

Keyfiyetin arzuhal sahibine bildirilmesine 

kar?r verildi.

K. K. tarihi

646 8*5-1929

Tokatın Pazar Nahiyesi köyleri muhtar ve 

ihtiyar meclisleri imza ve mühürlerile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En, imize 

gönderilmiştir.



Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otuf- 

dukları yer

Arzöhal hulâsası

1255 Ayancık sahil camii 

şerif imamı Adem 

E l

Maaşı hakkında

Encümen kararı ve ne söbepten verikîigi 

Dilekleri:

VakHIe köyleri civarında yerleştirilmiş olan 

Kürt aşiretleri efradı arazi ve\ mer'alanna 

tecavüz ettiklerinden haklannın korunmasını 
istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Burga, Şatır oba, Katmer kayada meskûn 

kûrtler ile mezkûr nahiye ahalisi arasında 
senelerdenberi devam etmekte olan bu arazi 

ihtilâhna nihayet verilmek üzere hali arazinin 

civar köyler ahalisine borçlanma kanununa 

tevfikan tevzii ve mahlûl arazinin de müzayede 

ile muhtaç olanlara tefvizi için Maliye, Tapu 

Nafıa memurlarından mürekkep bir heyetin 

mahalline gönderilmesi < takarrür eylediği 
bildirilmiştir.

tcabı söyleşiIdikte:

Heyetin nahiyelerine gelmesini beklemele

rinin arzuhal sahiplerine anlatrlmasına ‘ karar 

verildi.

K. M 

647

K. tarihi 

1-5-1929

Ayancık sahil cemisi hademesi namına 

imam v müezzini imzalarile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dilekleri:

Kendilerine ve tahsisatı fevkalâdenin nısıf 

verilmesi mağduriyetlerini mucip olduğundan 
tam verilmesini istemekten ibarettir.

Di. İş. Rs. ligine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

1340 senesi evkaf muvazene kanununun 

7 inci maddesi hademei hayrat maaşlanna 

isabet eden tahsisatı fevkalâdelerinin jıısıf 
verilmesini amir buhınduğundan müracaatları

nın terviç edilmemiş olduğu bildirilmiştir.

İcabı söylenildikte :

Kanunî olan ,işbu muamelenin tağyiri 

mümkün olmiyacağının arzuhal sahiplerine 
anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

648 8-5-1929



- 2 0

a

P
1213

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer____

Arzuhal hulâsası Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

îstanbulda Amasyah 

Ahmet Hulusi ve 

refikleri

852 İstanbul madenci Me- 

met Maksut ve ar

kadaşları

306 Bursa maksem ma

hallesi A" 14 Yüz 
başı mütekaidi Şevki 

Ef.

îskenderiyeye gitme

lerine müsaade

Meadin lâyihası hak

kında maruzat

Tekaüt muamelesi

nin ref'i

AmasyalI Ethemoğlu Ahmen Hulusi ve 

arkadaşlan imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Ticaret için îskenderiyeye gitmek istedikleri 

halde pasaportları verilmediğinden mağduri

yetten korunmalarını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Bazı zarurî sebepler dolayısile pasaportla
rının verilemeyeceği izah edilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Verilen izahata göre arzuhal sahiplerine 

pasaport verilmemesi En. imizce de hale uygun 

görülmekle keyfiyetin kendilerine anlatılmasına 

karar verildi.

K. M K. tarihi

649 8 - 5 - 1 9 2 9

Madenci Mehmet Maksut ve arkadaşlan 
imzalarile İstanbul merkezinden Yüksek Reislik 

makamına çekilen telgram En. imize gönde

rilmiştir .

Dilekleri:

Maden kanunu lâyihasının ehemmiyetine 

binaen D. Ş. sınca da tetkikim istemekten 

ibarettir.

Ik. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Kaleme alınmakta olan ( Maden kanunu ) 

lâyihası garbin en mükemmel kanunları esas 
ittihaz edilmek ve bu arada memleket iktisadi

yatı da göz önüne alınmak suretile tanzim 

edilmekte ve ikmalinde D. Ş. sınca da tetkik 

edileceği bildirilmiştir;;.

İcabı söyleşildikte :

Keyfiyetin telgram sahiplerine bildirilmesine 

karar verildi.

K. K. tarihi

650 8-1-1929

Mütekait kidemli Yüzbaşı Şevki imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Tekaüdü kanuna uygun olarak yapılmadı

ğından rütbesinin iadesile yeniden tavzifini 

istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1316 İzmir: Telgraf Mem
urlarından Hüseyin 

Hûsnû

şıhkta :

I — Mumaileyh gûlhane hastanesinin rapo

runda (Fartı semane) ve (Anzai kalbiye) sine 

binaen 30 uncu madde mucibince tekaüt 
edilmiştir.

II — Bundan evvelki ahvali sıhhiyesinde de 

hizmeti sabite, tebdili hava ve saire suretile 
muamele görmüştür.

III — Ahvali hazırasında ise (Fartı semane) 

si mevçut olduğu gibi ( Evramı basuriye) si 

olup ameliyata da razı olmadığından ihtiyaç 

bulunduğu surette mütekaiden sabit hizmet

lerde kullanılabilecektir denilmektedir;

İcabı söyleşiIdikte:

M. M. V. inin arzuhal sahibi hakkındaki 

muamelesi kanuna uygun bulunmağla dileği 

yerine getirilemeyeceğinin kendisine anlatılma
sına karar verildi.

K. M K. tarihi

651 8-5-1929

Mazuliyet maaşları

nın itası '

İzmir Merkez Telgraf Memurlarından Hüse

yin Hüsnü imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

D ileği:

En. imizce verilen 3-III-929 tarih ve 440 
sayılı kararımızın tashihini istemekten ibarettir 

' İcabı söyleşildikte :

I - En. nimiz kararlarına ancak İcra V. 

leri ile mebuslar tarafından meclise tevdiinden

1 ay zarfında itiraz oluna bilir; bu müddetten 
sonra katiyet kesp eder.

II - Müsted'i istidasında yeni bir delil ve 

vesika da gösterememekte • ve istihdamına cevaz 

kararı alıncaya kadar beklediğini itiraf etmekte 

bulunmasına ve kanun ise tarihi azilden 

itibaren 6 ay zarfında bila özrin mazuliyet 
maaşı tahsisi talep olunur diye tarihi azil 

mebde gösterilmesine göre vaki iddiası eski 
kararımızı değiştirecek mahiyette olmadığının 

arzuhal sahibine anlatılmasma karar verildi.

K. M  K. tarihi

652 8-5-1929
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Arzuhal verenlerin 

' adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası' Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1314 Sındırgı kurtuluş ma-' kefalet suretile ara -

hallesii9(te Dramah 
Haşan EfoğItı Ah

met Hamdi Ef. ve 

arkadaşları

13J18 Ankara Saman Pazarı 

Poyracı mahallesinde 

imam hafız Ahmet 
Ef. hanesinde Hacer 

H.

1302 Artvin: leyli mek

tep 2 inci sınıf tale
besinden Rauf Ef.

zı tefvizi

Nisbeti askfieyesi 

kat edilen kocasının 
tekaüde sevkı

Emlâki mazbuta ma 

aşlarına karşı verile 

cek emlâk hakkında

Sındırgının kurtuluş mahallesinde Rakiştan 

köyö mübadilleri namına Haşan Efoglu 

Ahmet Hamdi ve arkadaşları imzasile Yüksek 

Reislik makamına snnulan arzuhal En.imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

Birbirlerine kefil olmak şartile verilen emlâk 

ve arazinin kendilerine tefviz edilmesini iste - 

mekten ibarettir.

îcabi söyleşildikte:
Emsali müracaat edenlere def’atla bildirildiği 

üzere her hangi mübadil tarafindan vukubula- 

cak kefaletin kabul olunacağı usul ittihaz 

edilmiş olduğundan olveçhile muamele yapma

larının kendilerine anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi
653 8-5-1929

Hacer imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Kuvayi milliye zamanında Anadoluya 

kaçmadığından dolayı nisbeti askeriyesi kesilen 
kocası kıdemli Yüzbaşı Miftah Efendinin teka

üde sevkını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Âli Karar Heyeti kanununun 4 üncü mad

desinde heyeti mahsusaca verilen kararlara Âli 
Karar Heyetinin teşekkülünden itibaren 3 ay 

zarfında itiraz olunabileceğinden ve bu ğün 
işbu müddet çoktan geçmiş bulunduğundan 

işbu arzuhal hakkında muamele tayinine hacet 

kalmadığının arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. K. tarihi

654 8-5 - 1929

Rauf imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Artvinde hâzineye ait metruk emlâk bulun

madığından mazbut emlâk mukabili olarak 

elinde buluiıan 65 liralık vesika ile arazi ve 

saire alamadığından hukukunun korunmasını 

istemekten ibarettir ,
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

İzmir: Kokaryalı da 

vapur iskelesi civa

rında Musiki Mual

limi Ahmet Teviâk 

Ef.
Adana, Seyhan Mek

tebi Baş Muallimi 

Sait B. vasıtasiyle 

Memet Nazif Ef.

Safranbolu Maarif 
Memuru Ahmet Hil

mi Bey nezdinde 

Recep Yaşar Ef.

Arzuhal hulâsası

eski evrakı nakdiye- 

sinin vergisine mah

sup edilmesi

Tasfiyç kararının ref’i

Encümen karatı ve ne sebepten Verildiği

icabı soyleşildikte: . ' :

Mazbut emlâk muftabiltode verilen vesika 

ashabına Ma. V. tîncê  feıhsıs olunan vilâyet

lerde emlâk ve arazı verildiğinin bu vilâyetler 

isimlerini mübeyyin pusulanın raptile arzuhal 

sahibine bildirilmesine karar verildi.

K. K. tarihi

655 8-5-1929

Musiki Muallimi Ahmet Tevtik ve Memet 

Nazif imzalarile Yüksek Reislik makamına 

sunulan (2) arzuhal E. imize gönderilmiştir.
Dilekleri:

Ellerinde kalan eski paralann değiştirilmesini 

istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Mübadele müddetinin hitamı olan 4-9-928 

tarihinden sonra halk elinde kalan eski evrakı 

nakdiyenin tebdiline imkân olmadığı bildi

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Kanunun kat'i sarahati karşısında dilekleri 

yerine getirilemiyeceğinin arzuhal sahihlerine 

anlatılmasına karar verildi.

K. jV 

656

K. tarihi 

8-5-1929

Recep Yaşar imzasile Yüksek ı Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:
Hakkında verilen tasfiye kararının ref’ile 

memuriyetine iadesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhin bittetkik sabit olan ihtilâsı 

dolayısile işten men ve hakkında kanunî taki

bata tevessül edilmiş ve aczi ve sui ahlâkı 

dolayısile vücudundan istifade edilememekte 

olduğu için de memurin kanununun muvak

kat 1 inci maddesi mucibince tasfiyeye tabi 
tutulduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Kanunî sebeplere binaen haktonda tasfiye 

karan verildiğinin arzuhal sahibine anlattlma- 
sına karar verildi.

K. J^. K. Tarihi

Ö57 8-5-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1133 İnebolu Çatalzeytin 

Nahiyesi Celâller Kö

yü Heyeti İhtiyari- 

yesi

Nahiyelerinin tanı 

teşekküllü nahiye 

haline konulması

1080 Tortum: Uzunoğulla- 

nndan Memetoğlu 
Murtaza Ef.

Ebniyelerine vaki 

müdahalenin men’i

Çatalzeytin nahiyesine tabi köyler ihtiyar 

meclisi mühürlerile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Şahitlik ve sair mahkeme işleri için 16 veya 

8 saat yol yürüyüp işlerinden kaldıklarından 

ve kışın ise yollardan geçmek imkânı kalma

dığından nahiyelerinin tam teşekküllü nahiyeler 

haline konulmasını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 
hkta:

Vekâletçe tam teşekküllü nahiyelerin ser

piştirme suretile değil B. M. M. inden tahsisat 

alındıkça toplu olarak teşkili mukarrer oldu

ğundan Çatalzeytin nahiyesinin münferit bir 

şekilde tam teşekküllü nahiye haline ifrağına 

imkân olmadığı bildirilmiştir.

îcabı söyleşildikte :

Da. Vekâletinin bu baptaki görüm noktası 

En. imizce de uygun görülmekle şimdilik 

dilekleri yerine getirilemiyeceğinin kendilerine 

anlatılmasına karar verildi .

K.M K. tarihi

658 8-5-1929

Uzunoğullarından Memetoğlu Murtaza 

imzasile Tortum merkezinden Yüksek Reislik 

makamına çekilen telgram En. inimze gönderil
miştir.

Dileği:

Kırk senedenberi tasarrufları altında bulunan 

ebniyelerine cebren müdahale olunduğundan 

men’ini istemekten ibarettir.
Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:
îşbu evin İsmail namında bir şahsa ait 

olduğu ve müsted'i ise mezkûr evin babası 

tarafından satın ahndığını iddia ettiğinden her 

iki tarahn resmi vesikalarla ait olduğu mahke
meye müracaat etmeleri lâzım geleceğinin 

kendilerine tebliğ edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:
Bu gibi iddiaların mahkemce halli lâzım 

geleceğinden ait olduğu mahkemeye müracaatla 

hakkını istemesinin arzuhal sahibine anlatıl

masına karar verildi.
K. A" K. tarihi

059 $-5- 1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

Samsun tevkifhane** 

sinde Mustafa oğlu 

şerif Ef.

Arzuhal hutâfiası £ncüm en! kanafi ve ne)< sebepten

1061

990

Cezasının t tenzili

verildiği-

Sabik erkânı harbiycj Ali Kirar Heyetince 

binbaşısı Suptıi bey verilen karann hatalı 
olduğuna dair’.

Mustafa oğlu Şerif imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize ğönde- 

rilmiştir.

Dileği :

Mahkumiyetinde adlî hata bulunduğundan 

evrakının tetkikile tashihini istemekten ibarettir.

Ad. V. yazılan tezkereye gelen karşılıkta :

Kavaklının aronca köyünden Abdullahı 

16-8-926 tarihinde öldürmekten maznun 
Samsun Agır Ceza Mahkemesince muhakemesi 

yapılan mûstedi hakkındaki cezanın tahfifini 

mucip sebep muhakeme esnasında nazara 

ahnmak sureti le tenzilen 10 sene ağır hapse 
mahkûmiyetine karar verilmiş ve mezkûr karar 

Temyiz Mahkemesinin tasdikine iktiran ederek 

kat'ileşmiş ve başkaca muhakemesinin iadesini 
ve cezasının tahfifini istilzam eden sebep 

bulunmamış olduğu bildirihnektedir.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahibinin dileğini yerine getir

mek için kanunî bir sebep görülemedi

ğinden keyfiyetin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

K. K. tarihi

660. 8-5-1929

Erkânı harp binbaşısı sabık Suphi (1-321) 
imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan ar

zuhal En. imize ğönderi İm iştir.

Dileği :

Âli Karar Heyeti Mahsusasınca 347 sayılı 

kanunnu 1 inci maddesine tevfikan verilen 

karan ref etmiş isede mezkûr kanunun 5 inci 

maddesi mucibince yeniden karar ittihaz 

etmesi :

1 — İstanbul divanı harbinin Âli Karar 

Heyetinin temas ettiği mes'ele hakkında ver - 

digi ademi mes'uliyet karannın kaziyyei muh
keme olması;

2 — Âli karar hey'eti hususî kanunu mu - 

cibince 347 sayılı kanunun 1 ve 2’inci mad - 

delerine tevfikan askerî nisbetleri katedilenler 

hakkındaki kararlan ikinci derecede tetkik 

etmek salahiyetine malik olup mezkûr 

kanunun 6mcı maddesi delalet ile hey’eti mah - 

susa kararlannı refi veya ipka vazifesinden
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer____

P]ncümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

başka eski kararları tadil etmek vazifesi hari - 
cinde bulunması,

Dolayısıle Teşkilâtı Esasiye ve teşekkülünü 

amir kanuna mugayir bulunduğundan hakkının 
korunmasını istemekten ibarettir.

İcabı süyleşildikte :

I — 347 Sayıh kanununun B. M. M. inde 

müzakeresi sırasında işbu kanunu tedvire saik 

olan sebepler arasında divanı harplerin millî 

vicdanî tatmin edemeyecek kararlar ittihaz 

ettiklerinden dolayı işbu kararların hey’eti 

mahsuslarca tetkiki istihtaf edilmiş bulundu

ğuna göre bu kanunda musarrah fiillere karşı 

divanı harp kararlarının kaziyei muhkeme 

olarak kabulü alî Karar Heyetinin emsali hak

kında verildiği kararların hükümden sukutunu 

badi ve kanunun ruhuyle taban tabana zıt bir 
neticeye müncer olur.

Binaenaleyh Hayreti paşa divanı harbi 

tarafından verilip ( Surye Hükümeti Mahalli- 

yesi Emniyeti Umumuiye Müdürlüğünde istih

dam olunan) Erkânı Harp Kaymakamı Bağdatlı 

Taha B. in şahadeti vahidesine iptina eden 

karann da 347 sayıh kanun karşısında hü

küm ve kvveti haiz olmıyacağı meydandadır.

II — Âli Karar Hey’eti kanununun ı inci 

maddesi işbu heyetin heyeti mahsuslarca 347 

sayıh kanunun ve ikinci maddelerine göre 

mahkûm olanlar tarafından vukubulacak müra
caatları kabul edeceğine göre bakabileceği iş

leri tayin ve tahditten ibarettir. Yoksa kanunun

1 inci maddesi mezkûr hey’etin 347 sayıh kanunun 
ve 2 inci maddeleri mucibince mahkûm olanların 

mahkûmiyetlerini ref ve ipka ile muvazzaf 
olduklan manasını ihtiva etmez.

Çünkü 5 inci maddenin 2 inci fıkrası :
ff Hey'etce lâzımgelen tetkikat ve tahkikat 

icra ve talep vukuunda veya re’sen alâkadarlar 

veya görülecek lüzûm üzerine hadiseden malû

matı olanlar istima edildikten sonra [ karar ] 

verilir. j> diye ( karar ) i mutlak olarak zik

retmesine ve verilecek karar ref i ve ipkaya 

matuf olacağı gibi tadilide tazammün edeceği
ne göre bu kararlardan ref'i mutazammin 

olanların eshabı hakkında yapılacak muameleyi 

tarif eden (6) ma maddenin, Âli Karar Heyeti 
kararlarının yalnız ref' ve ipkası inhisarını 
göstermez.
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Arazuhl verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası

866 Urfa: Nimetullah 

mahallesinde mukim 

bitlis muhacirlerin

den Hacı haşan oğlu 

Arif Ef.

arazi teffizi hakkın

da

Encümen k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

Şu izahata nazaran âli Karâr Heyetinin;

27 -VII 335 tarihinde 15 inci K. O. ya 
tayin olunduğu halde 27-VIII33 5  tarihi mebde 

itibarila 335 şubatından itibaren 3 ay daha 
temdit olunan müddetini tecavüz ettirerek 337 

ikinci kânununda Şamdan Istanbula avdet eden 

mumaileyh hakkında hey’eti Mahsusanın verdiği 
şedit hükmün refiİe- 347 sayılı kanunun:

İlam meşrutiyetten itibaren ana vatandan 

ayrılarak Büyük Türkiye hudutları haricinde 

kalmış bulunan bilumum memalikte hizmet 

kabul ederek veya etmeyerek bilihtiyar kalaı? 

veya memaliki mezkûreye bila mezuniyet giden 

ve ya mezunen ve tebdili hava suretile gidip 

te müddeti mezuniyetlerini tecavüz ettiren 

berrî, bahrî ve havaî ve jandarma smıflanna 

mensup muvaazaf , mütekait ve ihtiyat 

erkân ve ün’era ve zabitan ve memurini 

askeriyenin mezuniyet ve tebdili hava müddet

lerinin hitamından itibaren nisbeti askeriyeleri 

katolunur. ^

Hükmünü havi olan 5 inci maddesi muci

bince yeniden daha hafif hükmü havi bir karar 

ittihaz eylemesi kavanin ahkâmına muvafık 

görülmüş olmağla ke^ îyetin arzuhal sahibine 

anlatılmasına ve berayi malûmat Âli Karar 

hey'etine iblağına karar verildi.

K. M K. tarihi

661 8-5-1929

Hacı Hüseyin oğlu Arif imzasila Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Urfada mukim Bitlis mültecilerinden bulun- 

duklan cihetle kendisile arkadaşlarına ellerin

deki zarar ve ziyan mazbatalarına mukabil ve 

ya bedeli mislile Mircanik köyü arazisinin 

tefvizini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

I - Müstedi çiftçi olmayup vilâyet merke
zinde ticaretle meşgul olmakta ve mezkûr 

köyün tarlâlannı kiralayarak arkadaşlan Vartah 

mültecilerle çift hayvanı çift aleti ve tohum 

vermek suretile ziraat etmektedir.
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S

, Arzuhal verenlerin 
* adi, sam ve otur^ 

dukları yer

Ar^hal htılâsası Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

1098 Sarıyar: orta çeşme İkramiye 

sokağmda 77 No. lui terfihi 
hanede merhum- Se

lim Sabit Ef. keri

mesi Fitnat H.

verilerek

II - Elindeki zarar ve ziyan mazbataları 

ise umum arasmda yapılacak muameleye 

tabidir.

III - Kendisi muavenete muhtaç olduğundan 

uhdesine arazi tefviz olunmazsada Vartolu 

mültecilere arazi tefvizi takarrür etmiştir.

IV - Binaenaleyh kanun ve talimatname 

mucibince müstediye ve arkadaşlarına bundan 

başka bir şey yapılamıyacaktır ;

Denilmektedir ,

İcabı söyleşildikte:
Kanun ve talimatname ahkâmına muvafık 

olan işbu muameleden başka suretle hareket 

edilemiyeceginin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. M' K. tarihi

662 8-5-1929

Merhum Selim Sabit efendi kerimesi 

Fitnat imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Babasının hidematı nazarı dikkata alınarak 

pek az olan tekaüt maaşına mukabil ayrıca 

bir maaş tahsis veya ikramiye verilmesini iste

mekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

İkramiye hakkında bütçede bir fasıl mev

cut- olmadığından müstediyeye muhassas' 

maaştan başka ayrıca ikramiye verilmesine 

imkân olmadığı ve hidematı vataniyeden 

maaş itası. bir kanunla: kabil bulunduğu bil

dirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Bu bapta yapılacak kanuna esas olmak 

üzere devairi aidesinden elde edilecek vesaik 

ve mazbatalarla Hükümete müracaat iktiza 

edeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. M.

663

K. Tarihi
8-5-1929
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1090,

Arzuhal verenierin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

Mersin rüsuntat ko- 

msiyoncusu Mahir.ut 

Celalettin cf.

kazanç verilisinden 

affi.

Encümen kararı ve ne se}3epten verildiği

Mersin günırük komisyoncusu Mahmut 

Celalettin imzasile Yüksek Reislik makanr.na 

sunulan arzuhal En. ini ize gönderilmiştir.

■ Dileği :

Malûl ve ailesi çok bulunduğundan kendi

sinden kazanç vergisi alınmamasını istemekten 

ibarettir,

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı - 

hkta:

Müstedinin bildirdiği mazeretlerin kazanç 

vergisinden istisnasını icap ettirecek hususa - 

ttan bulunmadığı cihetle dileğinin yerine 

getirilmesine kanunî imkân bulunmadığı bil - 

dirilmiçtir.

İcabi söylenildikte

İşbu karşıhğın kanun hükmüne uyduğu 

görülmekle arzuhal sahibine anlatılmasına ka - 

rar verildi.
K. A-. K. tarihi

ÖÖ5 8-5-1929



15-M -1929
Cumartesi

I  Cumartesi günleri 

i  basılır ve dağıtılırT. B. IVI. M.

ARZUHAL ENCÜMENİ

H A F T A L . I K  K A R A R  C E T V E I - İ
Sayı: 26

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer____

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

735 Manisa Mebusu Bah

ri B.

Temlik olunan hane

sinin istirdadindan 

şikâyet

imzasile Yüksek 
arzuhal En. imize

Manisa mebusu Bahri 
Reislik makamına sunulan 

gönderilmiştir.

Dileği:

Kendisine temlik edilen hanesi bir müfetti

şin raponna atfen istirdadına kalkışıldığından 

kanunî hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazilan tezkereye gelen karşı- 
hkta:

Manisa Mebusu Bahri Beyin kendisine 

tahsis edildiğini beyan eylediği hanenin mu

maileyhe tahsis edilmiş olmayip 27-10-339 

tarihinden 6-926 tarihine kadar müstemirren 

idare meclisi azasından Kâni Beye kiralanmiş 

bulunduğunun resmî kayit ile sabit olduğu 

mülkiye müfettişi Tevfik Talat B. in raporuna 

atfen Da. V. inden bildirilmiş ve bu gibi 
tahsis işleri de Da. V. ini alâkadar eden me- 

sailden bulunmuş olduğundan sabik Manisa 

ve lahik Adana valisi Müştak B. in ifadesinin 
nazan itibara alınıp alınmiyacağımn En. imizin 

takdirine vabeste bulunduğu bildirilmiştir.

Bu mes'eleye dair Da. V. inden celep edilen 

dosya arasında Manisa vilâyetine yazilan 

27-Xn-927 tarih ve 9462 sayılı tahrirat mü- 
sveddesindede: mumaileyh Bahri B. in Nişancı 

Paşa mahallsinde ki hanesinin hasbelharp 

muhterik olduğu Manisa vilâyeti idare heyeti

nin lO-VII-927 tarih ve 627 sayılı mazbatasile 
taayyün ettiği:

II - Halen uhdesinde gayri muliterik veya 
inşa edilmek üzere mesken olmayup metruk 

mallardan satın aldığı bağda bir kulesi varsa- 

da adı bir damdan ibaret olup süknaye kabil 

olmadığının anlaşıldığı;

III - Mumaileyhin temlikini talep ettiği 

işgali altındaki Saray mahallesinde Ermeni
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Arzuhal verenlefin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası

Çankırı hapishane

sinde mevkuf saray 

köylü İzzet Ef.

Af taleplerine dair

Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

Uhanesten metruk 6 l/sayıh hanenin 13-111-926 
tarihinden evvel harikzedeliği hasebile usulen 

ikametine tahsis edildiği hakkında bir kayit 

ve karar mevcut olmadığı takdirde ke îf hey'- 

etinin raporuna müsteniden idare hey’etince 

takdir edilen 7 000 Hra kıymetle borçlanan 

ve istibdal kanunlan ahkâmına tevfikan ken

disine temlik ve tedeyyün ettirilmesi muvafık 

olacağı; yazılı bulunmuştur.

İcabı söyleşildikte :

Bu mes'elede tavazzuh eylemesi icap eden 

keyfiyetin işbu hanenin 13-IH-926 tarihinden 
evvel Bahri B. tarafından işgal edilmiş olup 

olmadığıdır. Mumaileyhin harikzedeliği, iskân 

hakkı ve bu gün hanenin şagili bulunduğu esas 

itibarile taayyün etmiştir.

İlk zamanlarda tahsis muamelâtının kayda 

ibtina ettirilmeyerek polis ve zabita tarafından 

ifa edildiğine göre Vali Müştak B. in dosyada 

bulunan tezkeresine bir ehemmiyet vermek 

muktazi bulunduğu gibi Kâni B. in de mez

kûr haneyi Bahri B. deri tesellüm edip ihtiya

cı mündefi olduktan sonra tekrar Bahri B. ye 

iade eylemesi ve Bahri B. in bu haneden 

başka hiç bir hane işgal etmiyerek bunu bo

rçlanma ve istibdal kanunlarından bilistifade 

temellüke çalışdığı resmen sabit olması bu 

haneyi 926 tarihinden evvel işgal eylediğine 
en canh delillerdir.

- 1929 tarih ve sayıh kanun ile 

tefsir fıkrasının neşrinden mukaddem mumai

leyhin bu hanede sabit olan hakkı işbu kanu

nun neşrinden sonra bir kat daha teeyyüt 
eylemiş bulunmakla mezkûr hanenin müzaye

desinden vazgeçilmesini Ma. V. ine ve temlik 

muamelesinin ikmal ettirilmesi hususunun 

da Da. V. ine arz ve iblağına ve keyfiyetin 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

665 12 -5-929

Çankın hapishanesinde mahkûm Saray 

köylü İzzet imzasila Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dileği:



â -

Arzuhal verenlerin 

adı, çam ve otur
dukları yer

1362

1365

1355

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Ankara hapishanesi 

sekizinci koğuşunda 

sabık tahsildar Hü

seyin Ayni ef. 
Afyon Karahisar , 

mahkûmleri 
Samsun hapishane

sinde MuharremOğ- 

lu Mehmet ef.

Af talebine dair

Bütün mahpus ve mahkûmlar hakkında af 

ilânım istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

B. M. M. i Böyle umum mahkûm ve mah

puslar hakkında değil fakat bazı kabayih ve 

ceraim ashabının cezalannı bir kanunla tecil 

eylemek üzere bulunduğunu ancak kanunda 

sayılan kabahat ve cürüm ashabinin bu tecilden 

istifade edebileceklerinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. A» K. tarihi

666 12-5-1929

668 Kütahya yeni maha

llede muhacir Numan 

oğlu Rıza Ef. ve 

arkadaşları

hane bedelinin haddi 

layıkına tenzili

Afyon Karahisar habishanesi mahkûmlan 

namına Ömer Lutfi ve arkadaşta imzasıla 

Afyon merkezinden, Samsun hapishanesinde 

mahkûmlardan MuharremOğlu Memet ve 

Hüseyin Avni imzalarila çekilen telgram ve 

sunulan arzuhallar En* mize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Ceza müddetleri bakiyesinin affini istemek-' 
ten ibarettir.

İcabı söyleşildikte: B. M. M. inde müzake

resi derdest olan kanuna intizar eylemeleri 

zarurî bulunduğunun telgram ve arzuhal sahip
lerine anlatılmasına karar verildi.

K. M

667

K. tarihi 

12-5-1929

Balkan Harbi Muhacirlerinden Zahiroglu 

Kurtuluş ve arkadaşlan imzalarila Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 
gönderilmiştir.

Dilekleri :

Oendilerine temlik edilmekte olan mülk - 
lerin tapu hardan pek fahiş olup kuraklık 

hasebile bu sene mahsul de alamadıklanndan 

bu harçların bir sene tecilini istemekten 
ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı - 

likta :

Borçlanma kanunu mucibince gayri mübadil 
muhacirlere tefviz edilen gayri menkul hizmet

lerinin tenziline ve ahnması icap eden tapu 

harçlarının teciline kanunen imkan olmadığı
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1493

1151

Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

Bandırma: Bent Başı 

mahallasinden sabık 

jandarma Baş Çavuş 

mütekaitlerinden îs- 

mailoğlu Süleyman

İstiklâl madalyasi 

talebin dair

Samsun Buğday 

Pazannda (7) jV lı 
dükânda Raif ve 

Tahsin Ef. ve arka- 

dasları

Bazı ihbarat

ve maamafih B. M. M. inde müzakere edilme - 

kte olan harç kanununda bilumum harçların 
yarıya yakın derecede endirilmiş olduğu bil - 

dirilmiştir.

İcabı söyleşi Idikte :
Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. M K. tarihi

668 12-5-1929

Jandarma Baş Çavuşoğlu İsmail imzasila 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Istiktlâl madalyası verilebilmek üzere ken - 

dişinden talep olunan vesaiki gönderdiğinden 

lâzım gelen muamelenin ifasini istemekten 

ibarettir.

M. M. En, ine yazılan tezkereye gelen kar
şılıkta:

Mumaileyhin muracaati kanunda muayyen 

müddetten sonra vaki olduğundan talebinin 

reddine karar verildiği bildirilmiştir.

İcabi söyleşildikte :

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlattimasına 
karar verildi.

K.

669

K. tarihi 

12-5-7^9

Mustafa ve iki arkadaşı imzalarile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 
gönderilmiştir.

Dilekleri:

Bafra - Alaçam ve Samsun - Kavak Yollan 
inşaatında yapılan yolsuzlukların tahkik ettiril

mesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen kargılıkta

Müstedilerin defatla vukubulan müracaatları 

üzerine bir heyetin ve ayrıca Nf. müfetişlerinin 

mahallinde yaptıkları tahkikat ve keşfiyat 

neticesinde iddiaları doğru olmadığı ve taşla

rın tamam bulunduğu ve Samsun - Kavak 

Yolu esasî tamiratı ise müteahhit tarafından 

ikmal olunmuş ve usulen teşekkül eden bir 

heyetin raporıyla muvakkat kabul muamelesi 

icra edildiği ve müstedilerin bu gibi işlerden



Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları y^r

Arzuhal hulâsası Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

1041 Beyoğlu: Sıraserviler 

145 N. lu apartı- 

manda 5 N. da mu

kime Nazh ve Fofo 

Istanbulyan.

228 Denizli: Yorgan battı 
mahallesinden asker 

Zopuıı oğlu Tahir ve 
İbrahim ve Mustafa 

validesi Fatma H.

Maaş tahsisi

dolayı müteahhit tarafından mahkemeye müra

caat olunduğu bildirilmiştir.
İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

K.

670

K. tarihi 

12-5-1929

Nazlı ve Fofo İstanblluyan imzalarila Yük

sek Reislik makamına sunulan arzuhal En.imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

Sıraservilerde kâin 2 apartımandaki birer 

hisseleri metrûk mallardan zannile satılmış 

isede bu haklarını mahkeme hükmile ihkak 

eylediklerinden ilâm hükmünün infazını iste
mekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta

Men'i müdaheleye dair hazine aleyhine 

istihsal olunan hükümlerin ayne taalluk etme

mesi temlik kanununun ^ inci maddesi ikti

zasından bulunmaktadır.

Bu madde tefsir edilmek üzere B. M. M. 

ine tevdi olunduğundan tefsir neticesine kadar 
haklarinda bir muamele yapılamiyacağı bildi

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

K. A- 

671

K. tarihi

T2-5-1929

Zopunoğullan Tahir, îprahim ve Mustafa 

validesi Fatma imzasıla Yüksek Reislik maka
mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Şehit ve gaip olan oğlundan dolayı maaş 

tahsis olunmasını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 
karşıhkta:

Müstediye oğlu Mustafamn harp meydamn- 

da şehit veya gaip olduğunun mensup buludu- 
ğu askerlik şubesi kaydile, olmadığı takdirde 

mahkeme ilamile tevsik ettirilmedikçe kendisine 

maaş tahsisine kanuni imkân bulunmadığı 
bildirilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sani' ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası

167

623

İstanbul: Divan yo

lunda Acı Hamam 

sokağında (6  ) nu- 

marah hanede Zey

nep H.

Emlâk tevfizi

Encümen k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

İstanbul : Bayezit 

Yeniçeriler Caddesi
nde ( 9 ) numarah 

Mukaf apaşa apar- 
tımanında Ereğli 

ilk mektep mualli

mlerinden Seniye H.

TeKaüt maaşı hakkında

icabı söyleşildikte:

Askerlik şubesince kayit bulduramadığı 

takdirde mahkemeye müracaatla bir hüküm 

alınması lâzımgeleceğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. A"

672

K. tarihi 

12-5- 1929

Muratkızı Zeynep mühriyle Yüksek Reislik 
makamına sunulan arzuhal Encümenimize 

gönderilmiştir.

Dileği ;

Girit mübadillerinden olup bıraktığı mal

lara mukabil ancak bir ev alabildiğinden is - 
tihkakına mukabil diğer malların verilmesini 

istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen cevapta :

Müstediyenin tefevvuzuna talip olduğu 

dükânla apartımanının hissasinin firari eşhas

tan metruk olmasına binaen İstanbul vilâye- 

tince itasında tereddüt edilmiş isede 18-111 - 

929 tarih ve 142 sayıh kanunî tefsir üzerine 

mezkûr malların tefvizi imkân altına girmiş ve 

bu bapta İstanbul vilâvetince tebligat yapıl

dığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

İstanbul vilâyetine müracaatla tefevvuz ve 

temlik muamelesini ikmal ettirmesinin arzuhal 
sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. M‘ K. tarihi

673 12-5-1929

Ereğli ilk mektep muallimlerinden Seniye 

imzasila Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Tekaüde sevk olunmuş isede maluliyeti 

dikkat nazarına ahnmadığından hiç olmazsa 

birinci derece üzerinden tekaüdünün yapılma- 

şını istemekten ibarettir.

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta

Ayşe Seniye hanımın maluliyeti derecesi 

mülkiye memurları tekaüt kanununun 15 inci 

maddesinin l inci dereceden malulen tekaüt

lüğü icap etmiyecegi maliye sıhhiye heyetinin



- 7 -

x:

<

Arazuhl verenlerin 

adı, sam ve otur
dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

731 Beyşehrinde Vol Mü- 

teahidi Himmet ^d e  

Mustafa Ef.

1365 Arğada vanh Hacı 

Cafer Beyzade Ham- 
di Ef.

Kazanç vergisinin 

iki defa tahsisinden 

şikâyet

Ellerindeki mazba - 

talâra mukabil bir 
şey verilmesi

son tetkikini havi raporundan anlaşılmıştır ; 

denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

Filhakika M. T. K. inin 15 inci maddesi

nde tasrih olunan surrette malul bulunmayan 
arzuhal sahibinin 1 inci dereceden tekaüde 

sevkı kabil olmıyacağının kendisine anlatılma
sına karar verildi .

K. .¥

674

K. tarihi 

12-5-1929

Yol müteahhidi Himmet zade Mustafa 
imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. mize gönderilmiştir.

Dileği :
îltİ2amın Konyada yapılmasından dolayı 

Seydişehrinde verdikleri 513 lira vergiden 

maada beyanname verilmediğinden dolayı 

Konya kazanç vergisi tahakkuk şubesincede 

ceza ve küsuratı munzamma ile 912 Hra talep 

olunduğundan kanuna mugayir olan bir mua

meleden dolayı mağduriyetten kurtan İmaları m 

istemekten ibarettir.
Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

likta :
Müstedinin namına matruh vergiye temyizen 

itiraz eylemesi hasebile evrakının teferruatile 

temyiz komisyonuna gönderildiği ve bu ko- 

msiyonca verilecek karara intizar zarurî ve 

kanunî bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :
Keyfiyetin arzuhal sahibine bildirilmesine 

karar verildi.

K. M’ K. tarihi

675 12-5-1929

Hacı Cafer B. zade Hamdi imzasila Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Ellerinde bulunan zarar ve ziyan mazbata

larına mukabil bir şey verilmesini istemekten 

ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

20-XII- 1928 ve 202 sayıh kararımız
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

1369 Kuruçay: Abidin ve 

arkadaşları

Arzuhal hulâsası

1371

Hükümete teşekkür

Mf. V. î. memurla
rından Fahrettin ef.

maaşlar i hakkında

1370 Sivas hapishanesinde 

Şerefiye nahiyesi sa
bık müdürü Mustafa 

ef.

mübhemdir

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

deniştirmeye kanunî sebep görülmediğinin 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

K. K. tarihi

676 12-5-1929

Zaranın Dariskâ köyünden Abidin ve 

arkadaşlari imzasile Kuruçay merkezinden 

Yüksek reislik makamına çekilen telgram En. 

mize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Kuruçay kazasında yeni hükümet gördükle

rinden Ad. V. ine ve H. U. ye teşekkür ifa 
etmekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Bubapta muamele tayinine hacet görüleme

diğinden telgramın hıfzına karar verildi

K. K. tarihi

677 12-5-1929

Mf. V. memurlarından Fahrettin imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.
Dileği ;

Emsali yemen memurları geldiklerinden iti

baren 6 ayi geçmemek şartila maaşlanm ‘ 
aldiklarindan kendi maaşının da verilmesini 
istemekten ibarettir.

İcabi söyleşildikte:

28-IV-929, 597 sayılı kararımızı tağyire 
bir kanunî sebep görülmediğinin arzuhal sahi

bine anlatılmasına karar verildi.

K. .¥ K. tarihi

12-5-192Ç678

-M-

Sivas hapishanesinde Şerefiye nahiyesi müdürü 

sabık Mustafa imzasile Sivas merkezinden 

Yüksek Reislik makamına çekilen telgram En.^ 

imize gönderilmiştir .
Dileği:

Telgram mündericatmdan anlaşılmayacak 

derecede müphem ve gayri sarihdir.

İcabı söyleşildikte : r  ^
19-11-1929 tarih ve 398 sayıh kararimız 

da da bildirildiği veçhile muamele tayinine 

imkân görülmemiştir. Kendisine anlatılmasiîia 

karar verildi.
K. K. ik rM j

679" 12-5-1929



<

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları .yer
Arzuhal hulâsası Encümen ktirarı ve ne sebepten verildiği.

] 114| Sungurlu : Süvari 

jan dar ma çavu şu 

müteveffa Rifat Ef. 

zevcesi Müzeyyen H.

Bir miktar 

tahsisi

maaş

9 0 0 j  Ödemiş Ticaret Oda-| ihraç olunacak in

si Reisi Tevfik Ef. | cirler hakkında

Süvari Jandarnia Çavuşu nıütevaffa Veli 

Rifat zevcesi Müzeyyen imzasila Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği ;

Zevcinin şchiden vefatı dolayısıla kendisile 

çocuklarına maaş verilmesini istemekten 

ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müteveffa çavuşun şehiden değil 27-1-1927 

tarihinde ecclilc öldüğü cihetle ailesine maaş 

bağlanmasına kanunî imkan bulunmadığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Dileğinin yerine getirilmesine kanunî imkân 

bulunmadiğının arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

K. .V* K. tarihi

6 8 0 12-5-1929

Ödemiş ticaret odası reisi Tevfik imzasila 

Ödemiş merkezinden Yüksek Reislik makamına 

çekilen telgram En. mize gönderilmiştir.

Dileği :

'•Amerikanın incir gümrüğünü arttıracağı 

haber alındığından buna karşı Hükümetçe 

tedbir alınmasını istemekten ibarettir.

H. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Arnerîka^a'» ihraç edilmek-,^in6irler hakkında 

vaktile Vaşington elçiliğine lâzımı veçhile 

yazılmış ve Amerika kongrasının Nisanın 15 

inden itibaren fevkalâde bir içtimaa davet 

olunarak tarife tezyidatı hakkında bir karar 

ittihaz edeceği mezkur büyük elçilikten bildi

rilmiş idi.

Ecnebî devletlerden bazıları memleketlerin

deki alâkadar ticaret odalarının bu husustaki 

efkâr ve müddeiyatını Amerika H, Naz. ine 

beyanname şeklinde iblağ eylemişlerdir.

Amerika tarifelerinin tezyidi halinde bizim 

alâkadar . ticaret odalarımız tarafından da 

böyle bir tezyidin her iki memleket 

iktisadiyatına iras edeceği zarar hakkında 

mütabaati havi beyannameler bittanzim 

Amerika H. Naz. ine tevdi edilme!? üzere
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Arzuhal verenlerin 

^  adı sanı ve otur

t t u k l a r ı  yer
Arzuhal hulâsası Eneünıoıı kararı vo no sebepten verild iğ i

Vaşington büyük elçiliğine gönderilmesi mü

nasip olacağı ve bu hususta bir istifsar karşı

sında bulunduğu takdirde beyanı mütalea 

edebilmek üzere yeni tarifemiz hakkında mezkûr 

büyük elçiliğe malûmat itası esbabına tevessül 

olunmuştur denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

Gerek Ödemiş ve gerek sair ticaret odala

rının şimdiye kadar bubapta bir tedbir almış 

olacaklarından keyfiyetin telgram sahibine anla

tılmasına karar verildi

681

K. tarihi 

1 2-5- 1929"

T. B. M. M. Matbaası



I 22-VI-1929 I
I Cumartesi | T. B. M. M.

ARZUHAL ENCCMb̂ Nİ

Cumartesi günleri 

basılır ve dağıtılır^

H A F T A L . I K  K A R A R  C E T V E l - İ

Sayı: 27 i —

c3
•S O

1352

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

ju k la n  >̂ er 

Fatsa: sabık kayma

kamı Saffet B.

Arzuhal hulâsası Encümen k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

tasfiye kararına itiraz Fatsa kaymakamı sabık Saffet imzasila Yük

sek Reislik makamına sunulan arzuhal encüme

nimize gönderilmiştir:

Dileği :

Hakkında verilen tasfiye kararının ref’ini 

istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Mumaileyhin aczi idaresine binaen kendisi

nden istifade olunmıyacağı anlaşıldığından 

hakkında memurin kanununu muvakkat linçi 

maddesine tevfikan muamele ifasına karar 

verildiği bildirilmiştir.

Dosyasının getirtilerek tetkikat icrası için 

Da. V. inden salâhiyettar bir memur davet 

edilmesine k rar verilmeğle En. ne gelen 

Da. V. Mem. M. Samih B. huzurile dosya 

üzerinde yapılan tetkikat neticesinde:

A - Mumaileyhin Devlet hizmetine girmesi 

1296 rumî tarihe müsadif olduğuna göre 

müddeti hizmeti 50 seneye ve doğum tari

hinin hicri 1282 olduğuna göre 65 yaşını 

ikmal eylemek üzere olup yakın bir atide 

tabii tekaüt haddine varmış bulunacaktır.

B - Bulunduğu hizmetlerin hemen hepsin

de ve millî savaşta amirlerinden takdir ve 

teşekkür mektupları almış ve muvaffakiyet 

göstermiştir.

C - Vücudunun hâlihazırda ve meşaka ta

hammülü tabip raporundan anlaşılmıştır.

İcabı söyleşiIdikte:

Pek az bir müddet sonra sırtında taşıdığı 

50 senelik ( hamulei memuriyetin ) memurin 

kanununun 7 1 inci maddesine tevfikan mukâ - 

fatını görecek olan arzuhal sahibinin btiki 

Cümhuriyet türesinin istediği teşebbüs ve faa

liyeti gösterin i yeceği hatıra ğelirsede Devlet hiz

metine senelerce emeği geçmiş afif ve muşta -
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Arzuiıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ! I'^nciiınon karan ve no sob(!|)lcn vorikligi

1035 Eskişehir Sabık Sıh

hiye Kâtibi Ali Rıza 

Ef.

kim bir memurun memurluk şevk ve hevesini 

kıracak bir tarzda eli boş olarak işten sıyrılmasına 

razı olamıyacağına pek kani bulunduğumuz Da. 

V. inden mumaileyhin kanunî hadde gelince

ye kadar hal ve iktidarile münasip bir 

suretle istihdamini ve hakkında verilen tasfiye 

kararının refine karar verildi,

Karar A’ K. tarihi

682 19-5-1929

Tasfiye kararına itiraz Eskişehir Sıhhiye Kâtibi sabıkı Ali Rıza imza- 

i sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

! En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

I Vilâyetçe verilip D. Ş. sınca tasdik olunan 

; tasfiye kararı kanuna muhalif bulunduğundan

I ref’ini istemekten ibarettir.

S. ve İc. M. V. inin mütaleanamesile 

D. Ş. sı daavi dairesince ittihaz olunan karar 

sureti okundu.

Mumaileyhin tasfiyeye tabi tutulması için: 

A - Eyi bir sicille malik olmadığı;

B - Yunan işgalinde defatir ve kuyudatı 

verilen emir hilâfına 3 gün zarfında polis 

dairesine nakletmemesi;

D - İşgal altında kalarak emsali gibi dahile 

kaçmaması ve memuriyet kabul eylemesi;

D - Baba ve kardeşi çiftçi olmadıkları 

halde 336 senesinde biliğfal arazi tevziatına 

dahil olması ve bundan dolayı elyevm muha

keme altında bulunması, sebep olarak göste

rilmiştir .

S. ve İç. M. V. i mutaleanamesinde ise : 

A - Mumaileyhin terfi ve takdire layık ve 

ehliyet ve i kt idari müsellem ve sicilli 

muntazam olduğu ;

B - Yunanlıların Eskişehiri işgalinde çıkma

ması ve o zaman bulunduğu muhasebei vilâyet 

varidat mümeyyizliğinde evrak ve defatiri 

dahile götürmemek meseleleri gerek heyeti 

mahsusaca ve gerek mahakimce tetkik edilerek 

hakkında 854 sayılı kanunun tatbikına mahal 

olmadığına ve beraetine karar verildiği ; 

b ild irilm iştir.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahibinin tasfiyesine esas ittihaz 

olunan sebepler heyeti mahsusa ve mahakim
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i  Arzuhal verenlerin 

3 ! .ndı, sanı ve otur-

< (İlıkları yer

Arzuhal hulâsası p]ncüiTien ka ran  ve ne sebepten verildiği

, karariarile gayri varit görüldüğüne ve sicilli 

muntazam olup hakkında memurin kanununun 

muvakkat 1 inci maddesinin tatbikini istilzam 

edccek bir hal bulunmadığına ve muhakemesi 

cereyan eylediği bildirilen arazi meselesi ise 

I kendisinin iddiayı hak eylediğine ve ne suretle 

hükme iktiran edeceği meçhul bulunduğuna 

i  göre bu hususun da tasfiyeye sebep teşkil 

; edemiycceğine binaen hakkında verilen tasfiye 

I kararının ref'ine ve keyfiyetin S. ve İç. M. V. 

i ine iblâğile beraber arzuhal sahibine de anlatıl- 

I masına karar verildi .

K.»V K. tarihi

683 19-5-192Q

187; İstanbul: Hükümet 

konağı karşısında gü

müş sokağında .V 3 

Türkistan gençler bir

liği reisi Ahmet Ef.

Kendilerine bir yurt 

temini

Türkistan gençler birliği reisi M, Ahmet 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

D ile ğ i;

Ötedenberi Türkistanlı fakirlerin barındığı 

Türkistan tekkesi kalenderhane ve misafir 

hanesi namı altında idare olunan bir kaç bina 

olbaptaki kanuna tevfikan kapatılmış ve fakir 

ve yurtsuzları melcesız kalmış olduğundan 

kendilerine bir yurt teminini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Mevzuubahis mahaller Türkistanlılar tara

fından tekke olarak kullanıldığı için kapatıl

mıştır.

Buralarda barınan Türkistanlılardan büyük 

bir kısmı darülfünuna müdavim olan ve 

ırkan Türk bulunan ve mekteplerimizde tahsil 

eden talebeye melce temini için bu binaların 

Türk ocağı emrinde bir talebe yurdu şekline 

ifrağı muvafık olacağı düşünülerek muvafık 

bir hal tarzı bulunması İstanbul vilâyetine 

yazılmıştır denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

Bu hal şekli Encüıneniınizcede muvafık 

görülmüş olmağla İstanbul vilâyetine müracaat 

eylemelerinin arzuhal sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

K. ,V' K. tarihi

6^5' “ 19-5-1929



4 -

1194

'Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Beşiktaş: askerlik 

şubesinde birinci sı

nıf ihtiyat zabit. 

891 numarada mu

kayyet sınıf 2 mua

melât memuru Tevfik 
Ef.

tekaüt

kında

1190 Boğazlıyan Tepe do

ğan Karyesi Muhtarı 

Kâmil Ef.

Zürraa

verilmesi

tohumluk

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Reislik

gönde-

Mütekait Tevfik imzasile Yüksek 

makamına sunulan arzuhal En. imize 

rilmiştir.

Dileği:

219 sayılı kanun mucibince maaş farkının 

verilmesini istemekten ibarettir.

, M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

2 inci sınıf muamelât memurluğundan 

mütekait Tevfik Ef. nin alacağı olan 207 lira 

66 kuruştan 338-339 senelerine ait olup 

tahsisatı bulunan 95 lira için tediye emri 

verilmiştir.

Mütebaki 102 lira 66 kuruşun 60 lirası 

mumaileyhin 3 37  senesi maaş ve tahsisatı 

fevkalâdesine ait olup deyin ilmühaberinin 

tanzimi tarihinde üzerinden 5 sene geçtiği 

cihetle tediye emri verilmesi kabil olmayup 

muhasebatı umumiye kanununun 94 üncü 

maddesi mucibince hak sahibinin mahkemeye 

müracaatla hak kazandığı takdirde alacağı 

ilâma müsteniden Mal. V. ine müracaatla 

parasını alması icabeder.

339 senesi seferi zammından alacağı olan 

42 lira 66 kuruş senesi bütçesinden tahsisat 

bakiyesi olmadığından verilemediği ve bu 

seneye ait mahsup ile tediye müddeti de 31- 

5-929 tarihinde biteceğinden bu paranın verile 

bilmesi için de muhasebei umumiye kanunu

nun 94 üncü maddesine göre muamele yapıl

mak lâzımdır denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

Kanuna muvafık olan bu iş'ara göre mah

kemeye müracaatla alacaklarını ilâma bağlat

ması hususunun arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar K. tarihi

685 26-5-1929

Pembetoğan köyü ahalisi namına Muhtar 

Kâmil imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dilekleri:

Mahallî Ziraat bankasına kâfi miktarda 

havale gönderilmesini istemekten ibarettir.

İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Bogazlıyan zürraına ilkbahar zer'iyatı için
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları y e r___

Arzuhal hulâsası

91 İstanbul Kadıköy : 

kurbagah dere ulu 

, soluk yokuşunda 19 

I j\p lu hanede Ban- 

! dırma mülga Vari- 

i datı Mahsusa Müdû- 

I rü Necmi Ef.

Harcırahı hakkında

1332 Varto
2 lu tel. sahibi 

Mustafa Ef.

Encümen k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

tekaüt maaşının ke

silmemesi

tohumluk bedeli olarak 8 bin lira tshsisat 

itası suretile mümkün olan yardım yapılmış 

olduğundan Pembe doğan köyüne ayrıca tahsi

sat verilemiyeceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dilekleri yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 

sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Krar K. tarihi

686 19-5-1929

Mülga Bandırma Varidatı Mahsusa Müdürü 

Necmi imzasila Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Afyon Karahisannın istilâ ve istihlâsı dola- 

yısila Akşehire azimet ve avdet masarifinden 

alacağı olan 80 liranın verilmesini istemek

ten ibarettir.

Mİ. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta ;

I - Mumaileyhin 337 senesinden olan 

alacağı için mezkûr malî senenin bitmesinden 

itibaren 5 sene zarfında müracaat etmemiş ve 

binaenaleyh müruru zamana uğramış olduğu 

anlaşıldığından hiç bir suretle tesviyesine 

imkân kalmadığı

II - 338 senesinden olan matlubatı için 

müddeti kanuniye zarfında müracaat etmiş 

olduğu cihetle müruru zaman mavzuubahis 

oimazsada taalluk ettiği bütçe senesi üzerinden 

4 sene geçmiş olmakla beraber müruru zama

na dahi uğramıyan düyunun tesviyesi kanunu 

mahsusla tahsisat istihsalise mütevakkif bulun

muş olduğundan bu bapta umum hakkında 

yapılacak muameleye intizar zarurî bulunduğu 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar .V K. M

687 10-5-1929

Hami Fehimoğlu Mustafa imzasile Varto 

merkezinden Yüksek Reislik makamına sunulan 

telgraf En. imize gönderilmiştir :

Dileği :

Malülen mütekait iken tahrirat kâtipliğine
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15 I Arzuhal verenlerin 

^  I adı, sanı ve otur- 

^  I dukları yer

Arzuhal hulâsası l‘]ncümen k a ran  ve no sebepten verild iğ i

! tayininden dolayı tekaüt maaşı kesildiğinden 

bu maaşın da verilmesini istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye itelen karşı

lıkta ;

8-2 - 1341 tarih ve 83 sayılı tefsir knrafı 

mucibince malûl mütekaitlerin on seneliklerinin 

def’aten verilmesine imkân olmadığı ^ îbi 

mül.ua Ş. D. in mart 331  tarihli knrarı 

mucibince de tahrirat kâtipliğine tayin edilmiş 

olan mumaileyhin aynı zamanda tekaüt maaşı- 

nin dahi verilmesine mesag: .görülmediği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte :

Bazı kanunî istinalardan başka bir şahsa 

hem tekaüt ve kem memuriyet maaşı verilemi- 

yeceğinin telgraf sahibine anlatılmasına karar

I verildi.

! K. .V K. tarihi

088 19-5-1929

1054i Eyüp sultan; Uluca

! babada mukim Kı-
i

‘ zil dize rüsumat 

i m ü d ür İÜ ğ ü n den 

I mütekeit M. Nuri Ef.

Harcirahının itası Mütekait M. Nuri imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal Encümenimize .[gön

derilmiştir.

Dileği :

Kendi isteğile tekaüt edildiği halde cezaen 

memuriyetten infisal ettiğinden bahsile harci- 

rahı verilmediğinden hakkının korunmasını 

istemekten ibarettir.

M. V. ine yazılan tezkereye g:elen karşılıkta:

Kızıldize Rusumat, rüdürlüğünden mütekait 

olan mumaileyhin bulunduğu memuriyetten bir 

Devlet hizmetinde kullanılmamak üzere kaydı 

terkin olunmuş ve cezaen infisal edenlere har- 

cirah verilmesi harcirah kararnamesile mene

dilmiş ve D. Ş. sı kararı ise heyeti mahsusaca 

verilen kararın tekaüt maaşı tahsisine mani 

teşkil etmiyeceğiııe dair olup harcirahının 

verilmesini istilzam eder mahiyette bulunma- 

nrş olduğu bildirilmiştir.

İcabi söyleşildikte :

Arzuhal sahibi maaşının verilmemesi kanun 

hükmüne muvafık bulunmağla dileği yerine 

getirilemiyeceğinin kendisine anlatılmasına 

karar verildi.
K. M' K. tarihi

689 19-5-  1929
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2 i  Ârazuîıl verenlerin
3 O 
N t-

adli sanı ve otur- Arzuhal hulâsası j Kncünncn kararı vc nc sebepten verild iğ i 

duklan yer___

1243> Olti ; delikli taş 

i  kariyesinde karasu 

‘ oğullarından Sabri 

i Ef.

Arazilerine vaki mü- | 

dahalenin ınen'i '

1 4 1 7 i  Topkapu ( 9 3  ) tel 

sahibi Macit Bekir 

ef.

1418
1423
1420

Bartın Sivas burdur 

mahkûm lan

Cezalarının af veya 

tecili

Karasu oğullarından Sabri imzasile Olti 

merkezinden Yüksek Reislik makamına çekilen 

telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Elli senedenberi mutasarrıf oldukları arazi

lerine vukubulan müdahalenin men’ini istemek

ten ibarettir.

D. Ş. si Reisliğine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Telgraf sahibinin istidasını iki nüsha 

olarak göndermesi 1-5-1929 tarih ve 4669 

sayılı tahriratla Olti kaymakamlığına yazıldığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte :

Keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

K. .V K. tarihi

690 19-5-1929

İstanbul hapisanesindeki borçlular namına 

Macit ve arkadaşları imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan telgraf En. imize gönde

rilmiştir.

Dilekleri :

Yeni icra kanununda borç için hapis karan 

verilmiyeceğine ve af kanunu bazı mahkûm

lara atıfet bahşettiğine göre kendilerinin de 

aflarını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşidikte:

Yeni icra kanunu mucibince bu gibilerin 

4 ay sonra tahliyeleri icap eylediğinden 

müddetin ğelmesini beklemelerinin kendilerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar V̂' K. tarihi

6 9 1 19-5-1929

Bartın merkezinden Bartın hapishanesi ma

hkumları namına Dagoğlu Süleyman, sıvas mer

kezinden aften istisna edilen mahpusin namına 

Kâzını, Burdur merhezinden, mahkûm fatma 

ve arkadaşları ve Bursa merkezinde mahkûm

lar namına Eşref imzalarila Yükseg Reislik 

makamına çekilen telgramlar En. imize gönı- 

derilmiştir.

Dilekleri:

Kendilerinin de af kanunundan istifade 

ettirilmelerini istemekten ibarettir,
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

438 Kırşehri: Hacı Kele- 

şoğlu Ahmet Hatııdi 

Ef.

Hane taksitlerinin 8 

taksitte kabulü

1229 Devrek : Hocazade 

Mahmul ef.

Kazanç vergisinden 

affı

Kncümen kararı ve ne sebepten verild iği

İcabı söyleşildikte :

Henüz kabul edilen kanunun sarahati kar - 

şısında telgram sahiplerinin dileklerini yerine 

getirmek imkânı bulunmadığının kendilerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

692 19-5-1929

Hacı Keleşoğlu Ahmet Hamdi ve arkadaş

ları iınzalarile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

4 taksimle aldıkları evlerin kuraklık hasebile 

taksitlerini vaktında veremediklerinden 8 tak

sitte vermelerinin teminini istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

I - Mevzu şartlar dairesinde bilmüzayede 

bedelleri mukassatan istifa olunmak üzere 

satılmış olan mallar bedellerinin taksit müd

detlerinin uzatılması suretile tahsili mümkün 

değildir;

I! - Ancak müstedilerin arazileri kuraklık 

sahasında bulunduğu ve kendileri çiftçi olduk

ları indettahkik anlaşılmış olduğundan borçla

rının nizamî faizi istifa olunmak ve gelecek 

sene taksitlerile birlikte tediye edilmek suretile 

nısfının tecili mümkün görülmüş ve keyfiyet 

Kırşehir defterdarhğına yazılmıştır.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

K. K. tarihi

693 15-5-1929

Hocazade Mahmut imzasile Yüksek Reis

lik makamına sunulan arzuhal En. mize gön

derilmiştir.

Dileği :

Kanunen kazanç vergisinden muaf olan su 

değirmenleri esbabından vergi aranıldığından 

haklarının korunmasını istemekten ibarettir.

Ma. V. ne yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Kazanç kanununun 1 inci maddesi Tür

kiye Cümhuriyeti dahilinde icrayı ticaret, sanat 

ve hırfet edenlerin vergiye tabi tutulmalarını 

tasrih etmesine ve mükellef te mütasarnf oldu-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ' I^Jicünıon kararı ve ııe sobepi(în verild iğ i

ğu değirmenini bizzat işletmek suretile icrayı 

sanat eylemekte bulunmasına ve her nekadar 

kanunda sarahaten değirmenlerin şu suretle 

vergiye tabi olacakları hakkında açık bir kayt 

yok isede kanunun muaddel 3 üncü maddesinin 

6 ıncı fıkrası fıkaratı anifede zikredilmiyen- 

lerin ne suretlei vergiye tabi tutulacaklarına 
dair ahkâmı ihtiva eylemektedir.

Kanunun 34 üncü maddesi, kendi hanele

rinde veyahut beyannameye tabi olmıyanların 

maddede zikredilen mahallerinde serbestçe iş 

deruhte eden seyyarları mevzuu dahiline almış 

olup müsted’i gibi değirmen işletenlerin bu 

madde mucibince teklife tabi tutulmalarına 
kanunî mesağ yoktur.

Kanunun 3 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrası 

icar bedeli 500 lira ve daha fazla olanların 

beyanname üzerinden; ve icar bedeli 500 lira

dan aşağı olanların ise icar bedelleri üzerinden 

vergiye tabiiyetlerini amir olmak itibarile 

veçhi mükellefiyetin kanunî olduğu şüphesiz 

bulunduğundan bu kısım rnüddeiyyatı da 
merduttur.

Beyannameye tabiiyet arzusunda bulunan 
mükellefler kanunun 29 uncu maddesi ahkâmı 

dairesinde beyanname üzerinden mükellefiyet

lerinin tesisini talebe salâhiyettardırlar.
denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :
Arzuhal sahibi hakkında yapılan muamele

nin kanuna mutabık bulunduğu anlaşılmağla 

itirazları varit olamıyacağının kendisine anla
tılmasına karar verild i.

K. .V K. tarihi

694 i  9-5-19 29

1422 Alaca Kapu mahal- İkinci bir kadınla 

’ l e ş i n d e  Ciroların Ha- . evlenmesine müsaa- 

; lim Ali Ef. ' de edilmesi

Ciroların Halim Ali imzasile Malatya mer

kezinden Yüksek Reislik makamına çekilen 

telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dileği:
Zevcesi sar'ah isede terkedemiyeceğinden 

ikinci bir kadınla evlenmesinin teminini iste- 

, mekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte;
Türk kanunu medenisi ahkâmına tebeiyet- 

I  ten başka çare bulunmadığının telgraf sahi- 

! bine anlatılmasına karar verildi.

' Karar No K. tarihi

■” 695~ ~ f9/5/192T
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer 

Zağfranbolu Kazda- 

ğlı carnişerifi havlı

sında mukim hacı 

Hayri Ef.

Arzuhal hulâsası Mncümcıı kararı \'c no sciıcpliMi voriMii^i

Maaşının iadesi Haci Hayrı imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. iıriize gönderilm

iştir.

Diledi :

Almakta olduğu 135 kuruş tekaüt maaşı 

kesildiğinden biriken maaşının verilmesini ve 

yeniden maaş tahsisini istemekten ibarettir.

Ma V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Muhtacin tertibinden muhassas maaşların 

bütçeden silinmiş olmasına binaen mumaileyhin 

mezkûr tertipten almakta iken kesilen maaşın

ın verilmesine kanunî imkân olmadığı bildiri

lmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Yapılan muamele kanunun hükmünü yeritje 

getirmekten ibaret olup yeniden maaş tahsis 

edilemiyeceğinin arzuhal sahibine anlatılma

sına karar verildi . .

Karar K. tarihi

696 19-5-1929

989 Kemaliye Ağın Nahi- 

I yesinde Ömer Lütfü 

: Ef.

Uhdesine teffiz edi

len arazi hakkında

Kemaliye Kazasından Ömer Lütfü imzasila 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Arazii mevattan 73 dönüm l evlek yer 

ihya ve 700 Hra bedeli misil ile uhdesine 

teffiz muamelesi yapıldığı halde sonradan 

nukûl edildiğinden dolayı zayi edilen hakkının 

korunmasını istemekten ibarettir.

Ma. V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Kemaliye hazinesile Ömer Lütfü Ef. arasın 

daki davanın. 20-IV-l 929 tarihinde icra kılı

nan murafaasında mumaileyhin lehindeki hü

küm temyiz mahkemesince nakzedilmiş olduğu 

ve neticenin cereyan edecek muhakeme sonuna 

bağlı bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte :

Muhakeme sonunu beklemesinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

K..V K. tarihi

697 19-5-1929
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1232
İstanbuî Beyoğlu • Maaş tahsisi 

Feriköy maiıallesin- ; 

de 16 .V' lu hanede ,

Memet Şakir i

Arzuhal verenlerin ' , ı . -ı r--
adı sam ve olur- ' Arzuha.1 hulâsası jl^Jicuıneıı karnrı ve ik  ̂ scİKîplon v('rıl(lı^rı

dukları yer ,

Memet Şakir imzasile Yüksek Reislik ma- 

, kamına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dileği:

! Maluliyeti dolayısile tekaüt edildiğinden 

I asker malûlleri gibi terfih edilmesini istemek- 

! ten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Mumaileyhin muhassas maaşının arttırılma- 

, sına kanunî imkân olmadığı gibi « hidematı 

! vataniye tertibinden maaş tahsisi de Meclisçe 

I kabul buyrulacak bir kanunla kabil olabilece- 

! ği bildirilmiştir.

: İcabı söyleşil dikte:

I Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

i karar verildi.

K. .V' K. tarihi

098 19-5-1929

834 I Ankara : sabık Sürüş 

Kaymakamı M, İhsan 

Ef.’

Mazuliyet maaşı 

tahsisi

Sürüş Kaymakamı esbak Mehmet İhsan 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Mazuliyet maaşı tahsisini istemekten iba

rettir.

İcabı söyleşildikten

Arzuhal sahibi dahiliye istida En. lerinin lehine 

olarak 338 tarihinde verdikleri mazbatalara 

istinaden hak iddiasında bulunmakta isede 

mezkur mazbatalar B. M. M. inin 4-5-338 

tarihli 112 inci içtimaında rettedilmiş olmağla 

meselenin yeniden tetkikine kanunî imkân 

bulunmadığının kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

K. .V K.

699 19-5-1929

906 Haşan Tahsin: İzmir 

dolaplı köyü Ferhat 

ağa sokoğı 30 .V da

Bir vazifeye 

ması

kayrıl- Hasan Tahsin imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Lozan muahedesinin Kıbnshlara bahşettiği 

haktan istifade ederek Türk vatandaşlığım kabul 

ve Türkiyeye geldiğinden bir vazife ile kay

rılmasını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen kargılıkta:

Mumaileyh mukaddema Zabıtai belediye 

intinabına dahil olmuş ve fakat yaşının 35 ten 

jefzun olması dolayısıla münhal bulunan hava
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ii’nciiıneıı k a ra n  \a ı\e sohepioıı verild iğ i

gazi kontrol memurluğuna tayin edilmiş ve 

elektrik şirketinin faaliyete geçmesi hasebile 

küçük şirketlerde bulunan elektrik kontrollüğü 

lağvedilmiş ve fakat diğer elektrik kontrolları 

munıaileyhden daha kıdemli ve vazifeyi daha 

eyi bilmeleri hasebiyle onlar hava gazi kon- 

tırolluğuna alınarak mumaileyh açıkta bıra

kıldığı;

Bununla beraber mumaileyhin lo  ay gibi 

pek az bir zamanhk hizmetine mukabil 

ilk inhilâl eden elektirik kontrol memurluğuna 

tayini cihetine gidilmiş isede bu vazifenin 

ehli olmadığı anlaşılarak ■ bilâhara tanzifat 

muakkipliğine tayini teklif edilmiş isede kabul 

etmediği İzmir Belediye reisliğinin iş’arına 

atfen bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahibinin iktidar ve kabiliyeti dere

cesinde teklif olunan vazifeyi kabul etmesinden 

başka çare bulunamdığının kendisine anlatıl

masına karar verildi.

K. .V- K. tairhi

700 19 - 5 - 1Q29

1278 Varna: 6 nıcı cadde 

.V 38 Mardik tatyos 

Martikyan

İkamet tezkeresinin 

tecdidi

Kunduracı Mardik Tatyos Martikyan im- 

zasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gnderihniştir.

Dileği:

I 30 senedenberi Varnada ikamet edip 

, Türk tabiiyetini muhafaza eylediğinden 924 

I senesinde aldığı ikamet tezkeresinin tecdidini 

: istemekten ibarettir.

I Ha. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

I lıkta:

Mumaileyhin seyrüsefer talimatnamesinin 

Ermeni unsuruna müteallik maddeleri muci-
i

i bince haklarında ^ehbenderliklerimizce hiç bir 

i muamele ifasına mesag olmiyan Ermenilerden 

! bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

I Dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal

I sahibine anlatilmasına karar verildi, 

i Karar .V K. tarihi

701 19-5-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası |Kııciinıon kararı \n no s(3İKipten verild iğ i

12041

1461' İskilip, Songurlu sa- En. kararine itiraz 

bık tahsil memuru 

M. Şükrü Ef.

V. 1 Ziraat M. ' İskân muamelesi 

U .  s i  Memurlarından hakkında 

Muhsin B.

Nesliç mübadillerinden Osmanoğlu Muhsin 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imizc bildirilmiştir.

Dileği :

Ankara iskân mmtakası bulunmadığından 

dolayı iskân edilmcmişsede emsali hakkında 

yapılan muamelenin kendi hakkında da tatbi

kim istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gıelen karşılık

ta :

Mumaileyhin 6 - 9- 1340 tarihinde vaki 

müracaatı üzerine kıymetli tapuya müstenit 

231 lira istihkakına mukabil Ankaranın Zül- 

fadıl köyünde pamuklar mevkiinde içinde bir 

evi olan 40 lira 25 kuruş kıymetli bir kıt'a 

bağ teffiz ve teslim edilmiş olduğu ve bakıyei 

istihkakı olan 187 lira 87 kuruştan mahsup 

edilmek üzere 70 lira kıymetli Ankaranın 

Boyacı Ali mahallesinde Efeoğlu sokağında 

mübadil rumlardan mezkûr bir evin teffizini 

istediği ve 8-7-1928 tarihinde vilâyet tefviz 

komisyonunun kararına iktiran eylediği 

halde mayıs 1 3 4 I tarihli İcra Vekilleri 

Heyeti kararı mucibince Ankaranın 

iskân mmtakası harici bırakılmış olduğu 

cihetle teslim edilmediği ve bu tarihten sonra 

Ankarada teffiz edilen emvalden muahharan 

İcra Vekilleri Heyetince kabul olunan 15 mü

badil meyanınde da mumaileyhin ismi dahil 

bulnmadığı cihetle istihkakının bakiyesine 

mukabil Ankara şehri haricinde her hanği bir 

mahalde mal tefevvüz edebileceği bildirilmiştir;

İcabı söyleşildikte:

İcra Vekilleri Heyetinin olbaptaki kararına 

müstenit olan bu muameleyi tağyir mümkün 

bulunmadığının arzuhal sahibine anlantılmasına 

karar verildi.

K A* K. tarihi

702 29-5-1929

Tahsil memuru sabıkı Mehmet Şükrü imzası la 

Yüksek Reislik makmına sunulan aazuhal En . 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

En. imizce hakkında ittihaz olunan 5- XII - 

1928 tarih ve 1 1 2  sayılı karara itiraz etmek

ten ibarettir.
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Ârzulial verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları ver

1429 İstanbul buğaz içi 

yeni mahallede 144 

,V lu lıaned Aayşe 

H.

Arzuhal hulâsası |hıi(nini(Mi karnrı V(' ih‘ s(‘İM*j)l(‘n vcrildiîi;!

İcabı süyleşildikte :

Dahili nizanmaınenin inci maddesi muci

bince En. imizcc ittihaz oinnan kararlara ] ay 

zarfında ancak mebuslar ve vekiller tarafından 

itiraz olunabilüp bu ıniiddetten sonra katiyet 

kesp edeceğinden yeniden itiraz varit olmıya- 

cağının arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A’ K. tarihi

703 29-5- 1926

maaş tahsisi

1 0 4 5 Ahimesut Nahiyesi 

Kadiroğlu İbrahim

Ayşe imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Zevci darülfiıniın miıderrisi Memet Nadir 

B. den tahsis olunan maaşın kifayetsizliğinden- 

naşi <T hidematı vataniye » tertibinden maaş 

tahsisini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşiIdikte

or liidenıatı vataniye » tertibinden maaş ve

rilebilmesi mahsus bir kamınla kabil olabilüp 

usulü dairesinde bir kaıum olmadıkça bu ter

tipten maaş verilmesi kabil olamıycağının 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi .

Karar *V- K. tarihi

704 29-5-1929

Mahalli ahara nakil

leri

Kadiroğlu İbrahim ve arkadaşları imza- 

larile Yüksek Reislik makamına sunulan arzu

hal ^n. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

İskân edilmek istedikleri Ahi Mesut Nahi

yesinin havasile imtizaç edemedikleri gibi 

arabalarının bir çivisini tamir edecek bir dal 

bulunmadığından Eskişehirin Çerkeş köyüne 

nakledilmelerini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkla:

I - Mahalline gönderilen tahkik iıey'eti 

arasında bt’lunan Ankara Vilâyeti Sıhhiye Mü

dürü taıafından gerek arzuhal sahiplerinin ve 

gerek Ahimesutta iskân olunan diğerlerinin 

aileleri efradı muayene olunarak hiç birinde 

maraz alâimi görülmediği ve Ahimesudun 

havasile imtizaç edemiyecekleri hakkındaki 

iddianın varit olmadığı;

II - Nakil talebi arzuhalde imzaları bulu-
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzulial iıulâsası kararı v(* ur sul>(*[)lcıı verild iğ i

446 i Kemer Burgaz :  81 

i lu hanede Naz- 

! miye H.

nan 3 kardeş ve 2 damada miiniıasır olup 

diğerlerinin bu yolda bir istekleri olmadığı:

III - 67^ sayılı mahalli mürettep kanunu 

mucibince Hükümetçe iskân olunan muhacir

lerin seneden evvel başka bir mahalle ^ide- 

miyecekleri ve ancak Hükümetin kendile*rini 

iskân için sarf ettiği bütün masrafı verdikleri 

halde yalnız bu 1 zatin istedikleri mahalle 

gidebilecekleri,

IV - Şu kader varki bu masrafı vermiye 

muktedir bulunmadıkları cihetle nakilleri kabil 

olmıyacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahiplerinin nakil hususundaki 

dilekleri makul gösterecek ortada bir sebep 

bulunmamakla nakilleri kabil olmıyacağının 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V K. tarihi

705 29-5-1929

İskân muamelesinin 

ikmali

Seniçe muhacirlerinden Nazmiye imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

İki senedir iskân muamelesi ikmal edilme

diğinden hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

I - Arzuhal sahibinin oğlu Muharremin 

Kemer Burgazda iskânını istemesi üzerine 

kendisinin Kırklarelinde iskânı takarrür 

ederek eşyasıla birlikte ve 927 tarihinde sevk 

olunmakta iken iskândan feragat edeceğini 

dermeyan ve validesinin rahatsızlığını iddia 

eylemiştir.

II - İstanbul vilâyetinin emrile Kemerbur- 

gazda kucacıklı Ethem oğlu Emin Ef. ye bir 

kısmı tahtı işgalinde bulunan 81 numaralı 

hane tahsis edilmiş ve mumaileyh hanenin ta

mamını tesellüm için defatla müracaatta bu

lunarak sızinadığı hanenin bu kısmını muma- 

ileyha Nazmiye H. fuzıılen işgal ve mahallin

den vukııbulart istizana cevap verilinceye Kadar 

muamelenin u/^ıdığı ve mumaileyhanın ma

halli mürettebi Kırklareli olup Kemerburgazda 

iskân hakkı bulunmadığı bildirilmiştir.
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Arzuhal hulâsası İP^ncürnen kararı ve ne sebepten verild iğ i

1290 merhum Miralay ikramiyesinin itası 

Fevzi Bey zevcesi i 

Saliha H. I

1478
1 480
1481,
1445

1444

1443

1434 

1433

1435

1436

1437

1438

1439

1440

İzmir

Ordu

Baya/ıt

Ayvalık

M. Kemalpaşa

Adana

Konya

Burdur

Erzincan

Kastamonu

Afyon

Denizli

İstanbul

Adana

Cezalarının

tecili

İcabı söyleşildikte :

Mahalli müracaatı olan Kırklareline gide

rek iskân hakkından istifade eylemesi iktiza 

edeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

K. .V K. tarihi

706 29 - 5 - 1929

Merhum Miralay Fevzi B. zevcesi Saliha 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. inimize gönderilmiştir

Dileği.

Kırk iki sene hizmet eden zevcesinden 

dolayı 912 sayılı kanundan kendisininde istifa

de ettirilerek ikramiye verilmesini istemekten 

ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşıhkta:

Ordu zabitan ve memurini hakkındaki 

kanunun dokuzuncu maddesi mucibince ken

disine miralay rütbesinin tahsisile beraber 

6 maaş verilmesi iktiza etmekte isede mebhus 

maddenin tatbiki 927 senesi muvazenei umu

miye kanununun 9 uncu maddesile tecil 

edilmiştir; denilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Tahsis muamelesinin 927 tarihinden evvel 

yapılmasına mebni arzuhal sahibinin ikramiye 

istemeğe hakkı bulunmadığının kendisine anla

tılmasına karar verild i.

K.A* K. tarihi

707 29-5-1929

af ve İzmir merkezinden mahkûmlar namına 

Salahettin, Ordu merkezinden mahkûmlar 

namına mütekait Salih, Bayazıt merkezinden 

mevkuf vatandaşlar, Ayvalık merkezinden 

tahsildar Mitat ve Fehmi, M. KemalPaşa 

merkezinden mahkûmlar namına Eyyup, Adana 

merkezinden Abdullah validesi Ayişe, Konya 

merkezinden mahkûmlar namına Mustafa, 

Burdur merkezinden mahkûmlar namına Ömer, 

Erzincan merkezinden mahkûmlar namına 

Memet Ali, Kastamonu merkezinden mah

kûmlar namına Hüseyin Avni, Afyon merke

zinden mahkûmlar namına Şaban ve arkadaş

ları, Denizli merkezinden mahkûmlar namına
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1441

1442 

1479

1447 

1446

1448

1449

1450 

1472

1428

1458

1476

Adana

Kola

Adana

Çankırı

İstanbul

Çankırı

Çankır

Aksaray

Balıkesir

mahkûmları

Ankara : Hüseyin 

çavuş

Adapazarı Serdivan 

Karyesinde İsmail 

Kâhyaoğlu Hafız 

İbrahim

Ankara : Ulvan Ef.

Maişetlerinin temini

339 Eyüp Sofular Mahal- 

' lesi, Toprak Şokağın- 

da sakin Tahir Çavuşj

Kara Hüseyin oğlu Hüseyin, İstanbul merke

zinden mahkûmlar namına Ali Ulvi, Adana 

merkezinden Ayşe ve arkadaşları, ve Zühtü 

Haşan Abdullah, kular merkezinden mahkûm

lar namına Şaban imzalarile Yüksek Reisliğe 

çekilen ve tahsildar Hüseyin ef. zevcesi Safinaz 

Yusuf oğlu Haşan, Memet Nuri, Şoför Ahmet 

İhsan, Şevket ve İbrahimoğlu Mustafa imza

larile Yüksek Reislik makamına sunulan telgraf 

ve arzuhaller En. mize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Son af kanunundan kendilerinin de istifade 

ettirilmelerini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Son kanundan ne gibi mahkûm ve müte- 

himlerin istifade edebilecekleri pek açık bir 

tarzda gösterilmiş ve kanunun hükmü Türkiye 

Cümhuriyetinin her tarafında infaz edilmiş 

olup tahliye olunanlardan maadasının bu bap

taki dilekleri yerine getirilmiyeceğinin kendi

lerine anlatılmasına karar verildi.

K. A" K. tarihi

708 29-8-1929

YozgatlI mülazınoğiu İsmail, Kâhyaoğlu 

Hafız İbrahim ve İbrahimoğlu Hüseyin Çavuş 

imzalarile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

İhtiyaçlarından bahisle bir memuriyete 

tayinini ve maişetlerinin teminini istemekten 

ibarettir.

İcabı şöyleşildikte :

Memuriyet için ait olduğu daireye ve 

hayatta yardım görebilmek için mahalleri 

hususî ve hayrı teşkilâtına müraceatlan 

lâzım geleceğinin arzuhal sahiplerine anlatıl

masına karar verildi.

K. .V K. tarihi

709 19-5-1929

Tekaüdünün icrası Askerî hizmetini ifa sırasında yaralandığın

dan takaüdünün icrasını müsterhim Tahir 

çavuş imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize havale buyrulmağla 

keyfiyet M. M. V. ine yazılmıştı.

Oelen cevapta: Mumaifeyhin yaralanmasıtıı
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Arzuhal hulâsası | İİIncürnon kararı ve ne sel)Oj)tcn veriKlij^i

] 300! Bükreş Hukuk Fakül-

i tesinden mezun 

Safaettin Rıza B. 

Foyer des etudiants 

Rue cantacuzino 

' 21 Bearst.

Askerlik muamelesi

nin tecili

müteakip Sırbistana gitmesi ve bu kerre avdet 

ederek iadei maaş talep etmesi üzerine His. 

Di. ınca ( Kanunî zaruret ilcası ) tabiiyetini 

muhafaza etmemesinden iadei maaşına imkân 

olmadığı iddiasile maaşı reddolunduğu ve 

evrakının hıfz olunmak üzere As. Ş. sine 

gönderildiği bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundukta :

3-4-1340 tarih ve 7 17 sayılı İc. V. H. i 

kararında Millî hudut haricine hanesini naki 

etmiyerek tahsili ikmal ticaret veya sıhhi esbap 

ğibi mazerretlerle muvakkaten millî hudut 

haricinde bulunan itam, eramil mütekaidinin 

memleket dahilindeki emvali gibi zatî muhas- 

sasatlarını istifaya haklan varsada bu suretle 

ecnebi pasaportile gelonlerin kat olunan 

maaşları hakkında bir muamele yapılamıyacağı 

mezkûr olduğuna göre müstedinin matlubunun 

isaf imkânı bulunmadığının kendisine tefhimine 

karar verildi

K. M' . K. tarihi

710 29-5-1929

Bükreş Hukuk Fakültesinden mezun Safaettin 

Rıza imzasile Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

D ileğ i:

Bükreş Hukuk fakültesindeki muvaffakiyetini 

tetviç için Bükreş Hukuk fakültesinde veyahut 

Fransız darülfünunlarından birinde hukuk 

doktorasını almak için askerlik muamelesinin

2 sene daha tecilini istemekten ibarettir :

M. M. V. i O. D. sinden davet olunan 

Binbaşı Şevki B. huzurunda cereyan eden 

müzakerede :

Arzuhal sahibinin tahsilini ikmal için En. - 

imizin 14-3-928 T. ve 429 sayılı kararila 

tasvip olunan tecilin yüksek M. ce de kabul 

buyrulmâsının mahalline masruf olduğu 

mumaileyhin tahsilini ikmal etmesile sabit 

olmuştur .

Ancak mumaileyh tarafından masruf olan 

gayretten bir samere istihsali ancak oktorvasini 

da almakla kabil olup Bükreş Elçimiz Sabri 

B. Ef. de bu ciheti iltimas buyurduğuna ve 

1111 sayılı askerlik mükellefiyeti kanununun 

bazı maddelerinin tadiline dair kanunun 3üncü
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maddesi mucibince askerlik muamelesinin 318 

doğumlu olmasına göre - 29 yaşına kadar 

tecili - vatana mütekâmil bir Türk genci 

yetiştireceği noktai nazarından muvafık görül

müş olmağia keyfiyetin M. M. V. ine arzına ve 

arzuhal sahibinede anlatılmasına karar verildi.

K.M  K. tarihi

7 1 1 29-5-1929

1 3 5 7
Oazipaşa: ( 22  ) te! 

sahibi Ahmet Naci 

ve R.

Nahiyelerinin 

ya klbi

kaza-

498 İstanbul Cerrahpaşa 

tatlı kuyu sokağı 7 

.V'lu hanede mukim 

Paşa Hoca zade Mu- 

! stafa Tevfik Ef.

Ahmet Naci ve arkadaşları imzasile Gazi

paşa merkezinden Yüksek Reislik makamına 

çekilen telgram En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri Nahiyeye kalp olunan Gazıpaşanın 

kaza halinde kalmasını istemekten ibarettir.

D. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Mezkûr nahiyenin 1926 senesinde teşkil 

edilen tetkikatı mülkiye heyetlerinin yaptıkları 

tetkikat neticesinde nahiyeye tahvil edildiğin

den halen kaza haline ifrağına imkân olmadığı 

bildirilmiştir.

îcabi söyleşildikte:

Yukardaki izahattan bu baptaki kanunu 

tadile bir sebep görülememekle dilekleri yerine 

getirilemiyeccklerinin kendilerine anlatılmasına 

karar verildi.

K. .V' K. tarihi

712 29-5-1929

Tekaüt maaşı hak

kında

Mütekait M. Tevfik imzsile Yüksek reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde - 

rilnıiştir.

Dileği :

Kesilen tekaüt maaşinin olmadığı halde 

maaşinin kesildiği tarihe kadar tevkif olunan 

tekaüt aidatının verilmesini istemekten ibarettir.

M. M. V.ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Mütekait 1 inci sinif ketebeden Tevfik Ef. 

inin Lozan muahedesinin 31 inci maddsinde 

gösterilen müddet zafında Millî hüdüt dahiline 

gelmiş olduğundan evvelce kendisine muhassas 

maaşın verileceği bildirilmiştir.

İcabi söyleşildikte :

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar A* __ K. tarihi

713 29-5-1929
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

242 I Ordu hapisanesinde | Tahliyeleri hakkında 

Oflu Ahmet ve Ha- | 

i san Ef. '

798 M. Kemal Paşa: ka

saplar namına Ahmet 

Ef.

Dükkânlarının 

dinden şikâyet

sed-

Ahmet ve Haşan imzalarile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Hallerini İslah eylediklerinden geri kalan 

iki sene mahkûmiyetlerinin affini istemekten 

ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

müsted'iler Yusuf isminde bir şahsı öldür

melerinden dolayı Trabzon [mahkemesince eski 

Ceza kanununun 1 7 4  üncü maddesine tevfikan 

ve cürmün Cümhuriyetin ilânından evvel yapıl

mış olmasına binaen tenzilen 7 şer buçuk 

sene küreğe kat'î surette mahkûm bulundukları 

ve Türk Ceza kanununun 588 inci maddesi 

mucibince cezanın hapse tahvilen infaz edil

mekte olduğu ve bakı kalan cezalarının affini 

mucip kanunî bir sebep bulunmadığı bild iril

miştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Arzuhal sahiplerinin dileklerini yerine ge

tirmeğe kanunî imkân görülemediğinin kendi

lerine anlatılmasına karar verildi.

Karar J\î' K. tarihi

714 29/5/1929

Kasaplar namına Emin imzasile M. Kemal 

Paşa merkezinden Yüksek reislik makamına 

çekilen telgram En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Kammsuz olarak dükkânları kapatıldığından 

haklarının korunmasını istemekten ibarettir.

Da. V. yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Telgram sahiplerinin müsteciren ikamet 

eyledikleri dükkânlar kısmen belediyeye ve 

kısmen cami vakfına ait olup her türlü levse 

maruz, tathire gayri müsait bir vaziyette 

oldukları cihetle belediyeye ait olan kısmı 

belediyece kâmilen yıkılmış ve arsaları mey

danlığa ilâve edilerek hatta kasaplar için 

diğer bir mahalde dükkânlar yaptırıldığı ve 

cami vakfına ait dükkânlarda kalmış olan 

müşteki kasap Emin ve rüfekasına belediye 

karan mucibince diğer esnaflar gibi irae 

olunan dükkânlara nakilleri mükerreren tebliğ 

edildiği halde~sem'i itibara almadıklarından
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1223 Cebeliberket Osma

niye hacı Osman İl 
“mahalleşinden hacı 

Behçet Ef.

Aşar faizlerinin affi

1278 Eskişehir Tapu ve 

Kadastro Müdürlüğü 

sabık Başkâtibi Musa 

Kâzım Ef.

Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

Müterakim maaşları

nın itası

belediye ahkâmı cezaiye kanununun 5 inci 

maddesine müsteniden rnumaileyhimin dükkân-' 

lan belediye meclisi karariyle set ve muame- 

lei vakıa kaza idare heyetince de tasdik 

edildiği ve yapılan muamele kanunî olduğu 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Yapılan muamelenin kanuna mutabakati 

görülmekle keyfiyetin telgram sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

K. A- K. tarihi

715 29-5-1028

Haci Behçet ve iki arkadaşı imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. nimize 

gönderilmiştir.

340 senesinden olan aşar borçlarından 

mütevellit nizamı faizin affini istemekten 

ibarettir

Ma. V.ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Faizlerin affi hakkındaki 3-V-926 tarih ve 

880 sayılı kanun ahkâmı 339 senesi nihayetine 

kadar borçlu olan aşar mültezimlerine ait ve 

münhasır olduğundan müstedilerin taleplerini 

isafa kanuni imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

Kanunun sarahatine karşı arzuhal sahipleri 

dileğinin yerine getirilmesi mümkün olmiya- 

cagının kendilerine anlatılmasına karar verildi.

K. M' K. tarihi

716 29-5-1929

Eskişehir Vilâyeti Tapu ve Kadastro Müdür

lüğü Başkâtibi sabıkı Musa Kâzım imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

i m ize gönderilmiştir.

Dileği:

Tasfiyeye tabi tutulduğu tarih ile işbu kara

rın ref'i tarihi • arasında geçen zamana ait ma

aşlarının verilmesini istemekten ibarettir.

ML V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

I — Tasfiyeye tabi tutulanlann haklanndakî 

karar ref edildiği takdirde açîkta geçecek gön

lere alt maaşlarının verileceğine dair bir hp- 

küm mevcut değildir.

II — Maaş ve masarifin tediye edilebilmesi 

kanunî mezuniyete mûtevakkif ve kanuula tas-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1013 İskilip: sabık JUccit 

özü Orman Mesaha 

I Memuru Salahattin 

Ef.

Harcırahlarının itası

Kncümen kar.ırı vo n(3 sebepten verildiği

rih ve tespit edilmiyen hususat için masarif ve 

tediyat icrası zaman ve mes’uliyeti mucip olup 

gerçi maaş kanununun 17 inci maddesinde 

vazifesine müteallik hususattan dolayı işten e! 

çektirilipte neticede beraet, ademi mes’uliyet, 

men'i muhakeme kararı alanlara işten el çekti- 

rildiği tarihten itibaren maaş vçrileceği mu- 

carrah isede mumaileyh bir daha istihdam 

edilmemek üzere tasfiyeye tabi tutulmuş ve 

vazifesine nihayet verilmiş olduğundad vazi

yeti maaş kanununun bu maddesine temas 

etmemektedir.

III - Maaşa istihkak bilfiil vazife ifasile 

meşrut olduğundan tesfiyeye tabi tutulup 

neticede ref' kararı alanlara sarih bir hüküm 

almadıkça hizmet etmediği günler için kıyas 

tarikile maaş verilmesi zaman ve mes’uliyeti 

mucip olacağı gibi bir vazife için iki şahsa 

maaş verilmesi gibi ne kanun ve nede büt

çeye tatbiki kabil olan bir şeklin husulünü 

intaç edeceğinden hakkındaki tasfiye kararının 

ref’i ancak kendisinin memuriyette istihdamını 

temin edeceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Aızuhal sahibi hakkında yapilan muamele 

kanuna mutabık ve emsaline muvafık olmagla 

dileği yerine ğetirilmiyeceğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karer K. tarihi

717 29-5-1929

Orman Mesaha Memuru sabıkı Salahattin 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

926 senesinden algcağı olan 287 küsur 

lira harcırahının verilmesini istemekten ibarettir

Mal V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Mumaileyhin 926 senesi harcırahı olan 

126 Hra 50 kuruş için tanzim olunan l-V-929 

tarih ve 1905 sayılı tediye emrinin Çorum 

Defterdarlığına gönderilmek üzere bulunduğu 

ve 341 senesi harcırahı için de 929 bütçesine 

tahsisat konulduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1392 Taşköprü : kayma

kamı M. Celâl bey.

1410 İstanbul hapishane- | Cezalarının tecili 

sinde: Sinoplu Apsim:

1401i Ordu hapisanesinde 

Haşan ;

1405 Akşehirde Abdürre- 

! şit zade Abdullah ef. | 

j ve arkadaşları 

1412 Muğla hapisanesinde 

! Muharrem 

1308* Konya hapisanesinde

I Şükrü ef.

1404İ Çorum hapisanesin

de Avni ef.

1482İ Samsun: Hacı paşa Matlubunun itası, 

zade biraderler Ab- 

durrahman Ef.

İstiklâl madalyasile 

taltifi

Kncümcn kararı ve ne sebeplen verildiği

I karar verildi.

K.

718

K. tarihi 

29-5-1929

Taşköprü kaymakamı M. Celâl imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize jrönderilmiştir.

Dileği :

Millî savaştaki hizmetlerine mukabil istik

lâl madalyasile taltifini istemekten ibarettir.

İcabı söylcşildikte :

İstiklâl madalyası için 2-1 1-926 tarihin

den sonra vekubulacak müraceatlann sayılamı- 

yacağı kanun iktizasından buluumağla dileği 

yerine getirilmiyeceğinin arzulial sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

K. .V- K. tarihi

719 29-5-1929

Konya hapisanesinde Şükrü, İstanbul hap- 

saııesinde İslam oğlu Apsim. Ordu hapsanesin- 

de Memet Oğlu Çolak Haşan ve arkadaşları, 

Muğla hapsanesinde malıkûınin namına Mu

harrem, Akşehir hapsanesinde Abdürreşit 

zade Abdullah ve arkadaşları, Bodrim hapsa- 

nesi mahkûmini namına Avni^imzalanla Yüksek 

Reislik makamina sunulan ve çekilen arzuhal 

ve telgraflar En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri ;

Mahkûmiyetlerinin 

yalvarmaktan ibarettir. 

İcabi söyleşildikte : 

Cürümleri ahiren 

kanunundan istifadeyi

birer surette affini

kabul ve neşrolunan af 

icabedenleri af ve tah

liyeleri tabii bulunduğunun arzuhal ve telgraf 

sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

K. A" K. tarihi

720 29-.5-1929

Hacı paşazade biraderler namına Abdur- 

rahman imzasile Samsun merkezinden Yüksek 

Reislik makamına sunulan telgraf En. imize 

gönderilmiştir .

Dileği :

İlâma müstenit olacağının Trabzon Defter- 

darhğınca düyun ilmühaberine raptolunmadı- 

ğından hakkının korunmasını istemekten
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«  Arzuhal verenlerin 

3-^. adı, sanı ve otur- 

<  dukları yer

Arzuhal hulâsası

1020 Mecidiye: (10) lu 

7/3/1929 tarihli tel 

Sahibi Haşim Ef,

Adliye memurların

dan şikâyet

Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

ibarettir.

En. e davet olunan M. V.i U Muh. U.M.ü 

Faik 6. huzurile yapılan sözleşmede telgraf 

sahibinin hakkı anlaşılarak alacağının hemen 

deyin ilmühaberine raptı hususunun defterdar

lığa yazılarak hakkın ziyama meydan verilme

mesi takarrür eylemiş olmağla keyfiyetin 

alacak sahibine anlatılmasına karar verildi .

K. K. tarihi

721 29-5-1929

Haşim imzasile Mecidiye merkezinden Yük

sek Reislik makamına çekilen telgraf En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Mahallî Adliye memurları hakkında Ad. 

V. ine yaptıkları müracaatın semere vermedi

ğinden muhakkik gönderihnesini istemekten 

ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Kanuna muhalif fiil ve hareketleri ihbar ve 

şikâyet olunan Mecidiye Müddei umumisi Ke

mal ve Müstantıkı Haşan B. 1er hakkında ma

hallinde muktazi tahkikat yapılmak için mü

fettiş gönderildiği ve tahkik evrakının vüru- 

dünda neticesinin ayrıca bildirileceği yazıl

mıştır.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin telgram sahibine anlatılmaşına 

karar verildi.

Karar M- K. tarihi

722 29/5/1929



j 29-VI-1929
i  Cumartesi

Cumartesi günleri

T. B. M. M. basılır ve dağıtılır

ARZUHAL ENCÜMENİ

MAFTAL.IK K A R A R  C E T V E L. İ
Sayı: 28

908

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 
dukları yer 

Ankarada : Hamam 

önünde bayram ye

rinde A" 38 de sa
bık yüzbaşı Tortum

lu Haşan Fehmi Ef.

1164 Beyoğlu küçük par

mak kapı (42) A da 

Esat Nejat Bey

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Sabık piyade kıdemli yüzbaşılarından Ha

şan Fehmi imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :
Millî cidale iştirak edememesi zej'cesine ait 

bir davadan ve mumaileyhanın ‘ nastalığından 

inbias eylediği halde Bursa Heyeti Mahsusa- 

sınca verilen nispeti askeriyesinin kat’ı kararının 

Alî Karar Heyetince de tasdiki mağduriyetini 

mucip olduğundan hakkının korunmasını iste
mekten ibarettir.

Âli Karar Heyeti Reisi Dr. Emin Paşanın 

huzur ile yapılan tetkikat neticesinde:

Mumaileyhin mücadeleye daveti resmen ve 
kendi ikrarile sabit olmasına binaen:

I - Zevcesinin davası için bir vekil tutmak 
suretile hakkını müdafaaya muktedir olacağı

II - Yine zevcesinin rahatsızlığı adi bron

şitten ibaret bulunduğu cihetle her iki keyfi

yetin mazeret teşkil edemiyeceği anlaşılmış ve

III - Tahkikat evrakında mumaileyhin irti

bat memuru Cevdet B. i def'atla gördüğü 

halde M. M. V. inden cevap gelip gelmedi

ğini sorması iktiza ederken istifsarda bulun

maması da kanaati vicdaniyesine delil bulun

muş olmakla verilen karann isabeti anlaşılmış 

ve kendisine anlatılmasına karar verilmiştir.

K. A? K. tarihi

723 3-6-1929

Mektepten tardından 

şikâyet

İstiklâl lisesi son sınıf talebesinden Esat 
Nejat imzası la Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Lisenin son sınıfında şahadetname almağa 

beş gün kala bir iftira yüzünden tardolundu- 

ğundan imtihanlanmn icrasila mağduriyetten 

kurtarılmasını istemekten ibarettir.
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____

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

_____dukian yer

Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

820
796
1686

İstanbul: Galata Hu- 

davendigâr hanı A’ 

73 İdris Hıfzı ef.

İstimlâk edilen arazi 

hakkında

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mektep muhasebecisi Hayri Beyin ihtar ve 

vasayasına tehditle mukabele ettiğinden ve 

talebe huzurunda tokat vurduğundan dolayı 

inzibat meclisince mektepten mûebbeden 

tardedilip hakkındaki karar tasdik olunan 

mumaileyhin ahiren vaki müracaatı üzerine 

onbir senelik tahsil hayatının heder olmaması 

için verilen ceza kâfi görülerek bu sene 

mezuniyet imtihanlarına iştirâk ettirildiği 

bildirilmiştir .

İcabı söyleşiIdikte :

Keyfiyetin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

K. M' K. tarihi

724 3-6-1929

İdris Hıfzı imzasıla Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Karamursahn Tavşanlı iskelesinde muhterik 

un babrikası istimlâk bedelinin halâ tesviye 

olunmadığından mağduriyetten kurtarılmasını 

istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen cevap 

ve davet olunan salâhiyettar memurdan alman 

izahata göre:

M illî cidali müteakip mezkûr fabrikanın 

istimlâki mevzubahs olmuş ve bu bapta 

iptidaî muamelâta tevessül olunmuş isede 1110 

sayılı kanun mucibince istimlâkinden sarfına

zar olunduğunun fabrika sahibine bildirildiği 

ve istimlâke başlangıç tarihi olan 24-11-341 

tarihinden ihbar tarihi olan l temmuz 928 

tarihine kadar güzeran olan bütün zaman zar

fında mülke bekçi koyduğu ve malına 

bizzat tasarruf ettiği Marmara Üssü Bahrî 

Kumandanhğınca yaptırılan tahkikattan anlaşıl

dığı cihetle mezkûr müddete münhasır ecri 

misil de verilmiyeceği anlaşılmıştır.

İcabı söyleşildikte :

M. M. V. ince yapılan muamelenin kanunî 

ve arzuhal sahibinin bir hak iddiası gayri va

rit görülmekle keyfiyetin kendisine anlatılma

sına karar verildi.
K. .V K. tarihi

725 3 - 6 -  1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

T v IT O sm an İ^ I^  ' , rBorÇİannın affı

Ali Beyli mahalle- 

sinden Mustafa oğlu ! 

Ukkaş Ef. I

1387 Topal Haşan oğlu 

Haşan Ef. ve refikleri

Mustafa oğlu Ukkaş ve arkadaşları imza- 

sila Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. iniize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Aşar deyinleri faizlerinin affını istemekten 

ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta :

Mültezimlere ait bu borçların 340 ve daha 

evvelki senelere ait olması lâzim geleceği ve 

müteakip seneler borcunun nakten tesviyesi 

müktazi bulunduğu ve binaenaleyh faizlerin 

affına kanunî imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte :

Keyfiyetin kendilerine anlatılmasına karar 

verildi.

K. A“ K. tarihi

726 3-6-1Q29

Borçlarının mahsup 

müddetinin temdidi

/

1366 Çivril : Mültezim 

Emin Ef. ve r.

Borç ların ın  imhali

Topal Haşan oğlu Haşan ve arkadaşları, 

imzaiarila Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal Encümenimize gönderilmiştir .

Dilekleri :

Aşar borçlarının ı haziranda tesviyesi mağ

duriyetlerini badi olacağından l eylûla imha- 

lini istemekten ibarettir.

Ma. V.ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

I - Muhasebei umumiye kanununun hâzi

nenin 339 senesi nihayetine kadar mütehakkak 

eşhas düyununu 340 senesi gayesine kadar 

hazine zimmetindeki matlubatıyla takas ve 

mahsup olmayacağını amirdir.

II - Kanunda gösterilen mahsup müddeti 

ise mayıs gayesinde hitam bulacağından bu 
itibarla müstedilerin müddetin temdidi hak- 

kındaki arzularını tervice imkân yoktur, 

denilmektedir.

İcabı söyleşi İd i kte :

Kanun, arzuhal sahiplerinin dileklerini ye

rine getirmeğe mani bulunduğundan keyfiyetin 

kendilerine anlatılmasına karar verildi.

K.arr .V K. tarihi

727 3-6-1929

Çivril Kazası Aşar Mültezimlerinden Emin 

ve arkadaşları imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

1099 İstanbul; Tahtakale 

Cedit Hanında 23 

jV da Kaytan Fabri
kası Sahibi Nesim 

Rividi Efendi.

Gümrük tarifesi ile 

himayeleri

Dilekleri:

340 senesi aşar iltizamından olan faiz 

borçlarının affini istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mahsubu umumî kanunu hâzinenin 339 

senesi nihayetine kadar mütehakkık 340 gaye
sine kadar hazine zimmetindeki matlubatıyla 

takas ve mahsup olunacağım amir olup müs- 

ted'ilerin 341 senesinde tahakkuk eden borç

larının deyin ilmühaberlerile tesviyesine ve 

imhal taleplerinin tervicine kanunen imkân 

görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte :

Dileklerinin yerine getirilmesine kanunî 

imkân bulunmadığının arzuhal sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

K. jt' K. tarihi

728 3-6-1929

Kaytan Fabrikası Sahibi Nesim Rividi im- 

zasile Yüksek Reislik makamına sunulan arzu

hal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Dahilî sanayii himaye için Bulgaristanda 
yapılan kaytan gümrük vergisinin arttırılma

sını ve sair kanunî muavenetleri istemekten 

ibarettir.

İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

I — Kaytanın memleket iktisadiyatı üze

rinde faydalı bir tesiri olmadığı cihetle teşviki 
sanayi kanununa ve sureti tatbikim gösterir 

talimatnameye tevfikan bu kabil müesseselerin 

İktisadî faydalarını kabule imkân yoktur.

II — Müessese için istenilen iptidaî me- 

vat, kanuna merbut muafiyet listesinde mevcut 

değildir.

III - Müessesenin: gerek derecesi, gerek 

yaptığı eşya itibarile diğer müesseselere göre 

teşviki sanayi kanunu ile haiz olduğu muafi
yetlere lâyık olduğu derecede himaye görmekte 

olduğundan müsted’inin bu baptaki dileğinin 

yapılmasına imkân görülmemektedir;

Denilmektedir.

İcapı söyleşiIdikte:
Verilen karşıhğın nefselemre ve kanuna 

mutabık bulunduğuna göre dilekleri yerine 

getirilemiyeceğinin arzuhal sahibine anlatılma-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen k a ra n  vo ne sebepten verild iğ i

1416 Elbistan ( 119 ) tel 

sahibi Hacı Yasın 

Ef.

Mahkeme Âzası Ah

met Efendiden şikâyet

1516 Adapazarı Jandarma 

binbaşı Şakir Bey

Kıdeminden tenzilat 

yapılmaması

sına karar verildi.

K. jV?. K. tarihi

729 3-6-1929

Hacı Baş imzasile Elbistan merkezinden 

Yüksek Reislik makamına çekilen telgraf En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Elbistan mahkeme âzası Hacı Ahmet Efen

dinin yerli ve tarafgir olduğundan ve iki defa 

kaldırıldığı halde bazı mûessirat ile tekrar 

iade edildiğinden mumaileyh hakkında lâzım 

gelen muamelenin yapılmasını istemekten 
ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

I - Mumaileyh Hacı Ahmet Efendi 338 ta

rihinde Elbistan Kadılığına tayin ve mahkemei 

şer'iyenin lâğvına mebni 340 da Elbistan 
Asliye Mahkemesi riyasetile ve 341 tarihinde 

terfian Elaziz âzalığına tayin kılınmış ise de 

kablelazime tekrar Elbistan asliye âzalığına 

tayin edilerek i-VI-927 teşkilâtında memuri

yetinin lâğvına mebni Diyarbekir ceza hakim

liğine ve talebine mebni 20-VIII-927 tarihin
de Elbistan âzalığına tayin kılınmıştır.

II — Mumaileyh hakkında muhtelif tarihlerde 

Hacı Baş imzasila gönderilen müteaddit şikâ

yetnameler üzerine tahkikat yaptırılmış isede 
bitaraflığı muhil bir harekette bulunduğuna ve 

saireye dair ihbarat maddî delile iktiran 

etmediği cihetle muamele tayinine mahal 
görülmediği ve binaenaleyh bu seferki şikâyetin 

ne gibi bir muhalifi kanun muamele ve hukuku 

umumiyenin ziyama dair tayini madde suretile 

tasrih edilmesi iktiza edeceği bildirilmiştir.
İcabı söyleşiIdikte :

Şikâyetini maddî delillere istinat ettirmesi 

lâzım geleceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 
karar verildi.

K. M K. tarihi

730 3-6-1929

Adapazarinda Jadarma Binbaşısı Şakir im- 

zasıla Yüksek Reislik makamına sunulan arzu

hal En. imize gönderilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen k a ra n  vo no sebepten verild iğ i

230 İzmir Mıılğa düyunu 

umumiye memurini 

sabıkası:

Memet Ali Ef. ve r.

İhtiyat sandığındaki 

istihkaklarının itası

Dileği :

İhtiyat binbaşılıktan muvazzaf sınıfa nakil 

suretile adalete mazhar olmuş isede 3 sene 10 
ay 7 günlük tenzil olunmıyarak hakkının korun

masını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte ;

Mumaileyhin hukukî vaziyeti hakkında Da. 

V. inden ahnan malûmat üzerine En. imizce 

ittihaz olunan 27-1-929 tarih ve 3 1 4  sayılı 

kararda ( meslekinden ayrıldığı müddete ait 

olan maaşları hakkında mutalebe hakkı kalma

mak şartıla muvazzaf sınıfa iadesi ) mevzu 

bahs olup terfi ve tekaüde ait kıdeminin - 

mütekait veya müstafi olmadığı halde 

yanlışlıkla ihtiyat binbaşılığına terfii tarihinden 

muteber tutulması lâzım geldiğine ve keyfiye

tin Da. V. ine iblağile beraber kendisine de 

anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

731 3-6-1929

Mülga İzmir düyunu umumiye memurları 

namına Yusuf ve arkadaşları imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri.

İdarenin ilğası dolayısile ihtiyat sandığı 

mevcudunun Anadolu memurlarından gay - 

risine tevzi olunduğu cihetle kendilerinin de 

bu paradan hisse almalarının teminini istemek

ten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılı

kta : keyfiyet komiserlik vasatetile idarei 

merkeziyeden sorulduğunu ve gelen cevapta:

Düyunu umumiye meclisi idaresi muharrem 

mukavelenamesi mucibince idare ve memurin 

hususunda tamam bir muhtariyete malik olup 

kendi tarafından mukavelenin şeraiti dahilinde 

idare ettiği tasarruf sandıkları hakkında vermiş 

olduğu bir karardan vekâleti haberdar etmek 

mecburiyetinde olmadığı ve zaten likidasyon 

mes'elesi tasarruf sandığı nizamnamesinin 48 

inci maddesinde yazıh ve icra tarzı bu madde 

tespit edildiğinden Mal.V.inin meseleyi tetkik ve 

tatbikini tayin ve bu hususta takip edilmesi lâzım 

gelen usulü tespit etmesine lüzum olmadığı ve 

likidasiyon komisyonu ve Meclisi İdare bu



- 7 -

î2
"B o 
ü Z  
<

Arazuhl verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

1267 Darende: Ticaret O- 

dası R e is i Ömer ŞemM 

Ef.

Ziraat Bankasından 

muavenet icrası

1305 Malatya: İzolinin 

Kadı Köyünde Hacı 

Derviş Ağaoğlu Ha

cı Ali Ef.

Muavenet talebine 

dair

mezuniyeti vermek için mevcut nizamata 

istinat ettiğinden vazifesini ifa için kanunen 

bütün salâhiyeti haiz bulunduğu bildirilmesine 

göre V. çe bu bapta yapılacak bir muamele 

kalmadığı ve müstedilerin mahkemeye müraca

atta muhtar bulundukları bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Mal. V. inin işarı veçhile arzuhal sahipleri 

bu cevaba kanaat eylemedikleri,taktirde mahke

meye müracaat edebileceklerinin kendilerine 

anlatılmasına karar verildi.

K. M  K. tarihi

732 3-6-1929

Ziraat Odası Reisi Haşan ve Ticaret Odası 

Reisi Ömer Şemi imzalarile Darende merke

zinden Yüksek Reislik makamına çekilen telgraf 

En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

İki senedir havayici zaruriye fiatlarımn 

gayri kabili tahammül derecede yükselmesi 

halkı hicrete mecbur ettiğinden Hükümet ve 

hayır müesseselerince kendilerine yardım yapıl

masını istemekten ibarettir.

îk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

I — Darende kazasında banka kadrosunun 

ademi müsaadesine mebni sandık kûşadına 

imkân yoksa da Gürün Ziraat Bankasınca malî 

vaziyetin müsaadesi nisbetinde ikrazat icra 

edilmek suretile mümkün olan muavenetin 

gösterilmekte "bulunduğu ziraat mevsiminin 

müruruna mebni tohumluk için ayrıca tahsisat 

itasına mahal olmadığı,

II — Hilâli Ahmerce Sivas Vilâyeti muhta- 

cini için mahallerinin işarı üzerine 6000 Hra 

tahsis olunduğu

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin telgraf sahiplerine anlatılmasına 

karar verild i.

K. K. tarihi

733 3-6-1929

Hacı Derviş Ağaoğlu Hacı Ali imzasile Ma

latya merkezinden Yüksek Reislik makamına 

çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir.



-  8 -

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Uşak hapisanesinde 

Memet

Ayıntap hapisane

sinde Şükrü 

Trabzon hapisane

sinde Rasim 

Malatya hapisane

sinde Memet 

Antalya hapisane

sinde Rifat 

Sinop hapisanesinde 

Mustafa

Kozan hapisanesinde 

İbrahim

Çankırı hapisanesin

de Kadir

Nevşehir hapisane

sinde Nazım 

Adana hapisanesin

de Lütfiye Hamdi 

Çankırı hapisane

sinde Fatma 

Çankırı hapisane

sinde Hidayet 

Rize hapisanesinde 

Ali Rıza

Manisa hapisanesin

de Rıfkı

Kastamonu hapisane

sinde Mitat

Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

Dileği;

Furat nehrinin tuğyanından emlâk ve mez- 

ruatı kamilen mahvolduğundan Hükümetten 

yardım beklediğini bildirmekten ibarettir.

İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta;

îzolinin Kadı köyünde sellerden zarar gören

lere Hilâliahmer Cemiyetince iptidaî muavenette 

bulunduğu gibi Ziraat Bankasınca da lâzım 

gelen muavenetin temini hususunun mezkûr 

idareye yazıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin telgraf sahibine bildirilmesine 

karar verildi.

K. A” K. tarihi

734 3-6-1929

Hüseyin, Ayintap hapisanesi mahpusini 

namına Şükrü, Trabzon hapisanesi mahpusini 

namına Rasim, Malatya hapisanesi mahkûmları 

namına Çavuş, Antalya hapisanesi mahkûmları 

namına Rifat, Sinop hapisanesi mahkûmları 

namına Mustafa, Hamam köyünden Fersah Ali 

oğlu İbrahim imzalarila ait oldukları merkez

lerden ve Mecitoğlu Kadir, Rıza Ef. oğlu 

Fahrettin, Hamdi Ef. zevcesi Lutfiye Hamdi, 

Bekir dayı zevcesi Fatma, Mustafa B. oğlu 

Hidayet, Ali Rıza ve arkadaşları, Memduh 

Rıfkı ve arkadaşları, Lutfi oğlu İbrahim 

imzalarila çekilen telgraf ve sunulan arzuhal- 

1ar En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Af ve tecili mücazat kanunundan kendile

rinin de istifade ettirilmesini istemekten 

ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Af kanunundan kimlerin istifade edebilecek

leri sarahaten mezkûr olduğundan onun hari

cinde muamele icrasına kanunî imkân bulun

madığının telgraf ve arzuhal sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

K- K. tarihi

735 3-6-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

İnebolu: Sabık tapu 

memuru Kâmil Ef. ^

Bigayrı hakkın işten 

el çektîrildiğine dair

1228 Maraş: Ozan istas- ! Taltifi, 

yonu telgrafçısı M.

Halit Ef.

İnebolu Tapu memuru Kâmil imzasila Yük

sek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 
imize gönderilmiştir.

Dileği :

Vali tarafından bigayri hakkın işten el 

çektirildiğinden hakkının korunmasını istemek
ten ibarettir.

Da. V.ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Mumaileyh hakkında istida ve telgraflarla 

haik tarafından vukubulan ihbar ve şikâyetler 

üzerine tapu müfettişlerince mahallen icra kı

lınan tahkikat neticesinde tevdi edilen iki kıt'a 

tahkikat evrakı vilâyet idare heyetince bittetkık 

mumaileyhin muhtelif mesailden vazifesini sui 

istimal eshabı mesalihten fazla harcırah ahiz 

ve tapuda işleri olanların muamelâtım aylarca 

ve hatta senelerce tehir ettiği ve eshabı mesa

lihten hilâfı kanun harç ve rüsum ve karzan 

para istifa eylediği sabit olmasına binaen 

23-X-928 ve 25-XII-Q28 tarihlerinde lüzumu 

muhakemesine karar verilerek itirazı üzerine 

tetkik olunmak üzere D. Ş. sına gönderilmiş] 

ve memurin muhakemat kanununun 12 inci 

maddesi mucibince işten el çektirilmiş olduğu 
bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibi hakkında vilâyetçe yapılan 

muamele kanun ahki'mına muvafık bulunmakla* 

iddiası varit olmıyacağının kendisine anlatıl
masına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

736 3-6-1929

İstanbul telgraf muhabere memurlanndan 

M. Halit imzasila Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal E. mize gönderilmiştir.

Dileği:

Millî mücadeledeki hizmetlerine mukabil 

her ne suretle olursa olsun tesririni istemekten 
ibarettir.

İcabı söyleşildikte:
Mumaileyhin kanunlara müstenit olarak 

hakkında,bir muamele icrası kabil olamadığına 

ve dileğini açık bir tarzda bildirmediğine 

göre her ne arzu ediyorsa ̂ arzusunu is'af ede

bilecek makama müracaat eylerneşinin kendisine 
anlatılmasına karar verildi. *

Karar v V _ _  _ K .  tarihi _  

“ 7 3 7 '^  3-6-1929
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur- 

dukları yer 

İstanbul : Taksim : 

Ayazpaşada Ödağacı 

Sokağında S. Münir 

Paşa

920 Nazilli; tütün bayii 

M. Ali Ef.

166 *Vlu kanundan 

istifade ettirilmesi

Encüm en kararı ve ne sebeplen verild iğ i

Paris Sefiri Kebirliğinden mütekait S. Münir 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 
arzuhal En. mize gönderilmiştir.

D ile ğ i:
Mülga Maliye Nazareti ile Mal. V. ine 

20 senedenberi mütemadiyen ve mütevaliyen 

müracaat eylediği ve D. Şu. nm teşekkülü 

üzerine de işbu makama da müracaat eylemiş 

isede davasının müstenidatım Mal. V. ir>den 

tedarik tdinceye kadar geçen zamandaki 

mazereti nazarı dikkata ahnmıyarak mururu 

zaman iddiası la davasının reddi kanuna uygun 

olmadığından hakkının korunmasını istemekten 
ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

D. Ş. sı kanununun 24 üncü maddesinin 

birinci fıkrası ile mukayyet olan müracaat 

şekli son fıkrasında muayyen müddet ile mah

dut bulunmasına ve bu şekilden gayri vuku- 

bulacak müracaatların davaya mebde ittihazına 

kanunî imkân bulunmadığı ve D. Ş. sı ittihaz 

edeceği karara göre lâzımgelen müstenidatı 

elde etmeğe vazifedar bulunup arzuhal sahibi

nin şahsen bu yolda vakit zayi etmesine kanu

nî bir sebep olmadığı anlaşılmağla bu baptaki 

dileğinin yerine getirilemeyeceğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

738 3/6/1929

M. Ali imzasila 

sunulan arzuhal

Askerî mütekaitlerinden 

Yüksek Reislik makamına 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği;

Tütün bayilerinden bulunduğu cihetle ma

lûl gazilerin gördükleri lutuftan kendilerinin de 

istifade ettirilmesini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen kar - 
şıhkta:

Mumaileyhin malulen tekaüde sevk edilmiş 

zabitandan olmadığı cihetle 166 numaralı 

kanun ahkâmından istifade eylemesine imkân 
görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :
Malûlen tekaüde sevk olunmamış bulunduğu 

cihetle dileği yerine getirilemeyeceğinin arzu
hal sahibine anlatılmasına karar verild i,

Karar K. tarihi

739 3-6-1929


