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I  basılır ve dağıtılır |

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encüm o]! k a r a n  ve ne sebepten v e r ild iğ i

745 Adnan Reşit B. 

İstanbul

Askerî lisesinden ' 

ihracını mucip addo-| 

lunan basit sebebin ı 

diğer liselerede kabu-, 

lûne mani sayıldığı

ndan şikâyet ı

1397 Fuat B. 

KIrklareli

Yüzbaşı Eski karısından olan 

çocuğu için çok na

faka ahndığiiıa dair

5203

Şakir Ağa Mustafa ! Arazisinin başkaları 

O. Küre i tarafından zabtolun- ,

duğundan şikâyet i

Bekir uluğ Mersin!^ Umumî af ilânını 

I istiyorlar

Askerî liseden çıkarılmasını mücip sebebin 

sivil liselerede kabulüne mani sayıldığından 

şikâyeti havi Mahmut imzasile Yüksek Reisliğe 

verilen arzuhal M. M. V. inden alınan cevapla 

birleştirilek tetkik olundu.

Mumaileyhin diğer liselere kabulüne mani 

bir sebep olmadığı mezkûr cevapta yazılma

sına mebni o suretle işin anlatılmasına karar 

verilmiştir.

Karar No. K. tarihi

1 16-XI- 1930

Eski karısından olan küçük çocuğu için 

hükme bağlanan nafakasının fazlalığından şikâ

yete dair yüzbaşı fuat imzasile gelen arzuhal 

tetkik edildi.

Aile hukukunun medenî kanuna göre mah

kemeler tarafından bakılması icap etmesine 

göre müracaat sahibine o yolda bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No K. tarihi

2 16-XI-1930

Şikâyet olunan iş mahkemelerin vazifelerine 

ait olduğundan o suretle anlatılmasına kara 

verildi.

Karar No K. tarihi

16-XI-I930

Umumî af yapılması istirhamına dair Mersin 

hapisanesi mahkûmleri namına Bekir uluğ 

imzasile Yüksek Reisliğe çekilen ve encümeni

mize havale buyrulan telgrafname tetkik ve 

müzakere olundu . Affı umumiyi mucip bir
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1157 Fehmi Ef. Kütahya 

Gençler Yurdu Reisi

Malmûdûrûnden şi

kâyet ediyor

Rs.

Ordu

M. M.

Muğla

Nuri

Kâ.

Balıkesir

Emin

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

lüzum olmamasına göre bu keyfiyetin kendile

rine anlatılmasına karar verilmiştir.

Karar No. K. târihi

16-XI-1930

Tavşanh Gençler Yurdu Reisi Fehmi im- 

zasile mahallî mal müdürlüğünden şikâyeti 

havi gelen arzuhalle Ma. V. inden alınan ce

vap tetkik edildi.

Mumaileyh Fehmi Bey bu arzuhalin kendisi 

tarahndan verilmemiş olduğunu ifade etmesine 

göre ittihazı muameleye mahal olmadığına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

Â
Kocaeli

Kentalettin

A
İzmir

Müniir

5 16-XI-1930

Â Â Â 
Kırşehir Tokat Van 

Hazım Mustafa Vasfi Münip
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arşakohi H. Sungurlu

Arzuhal hulâsası

Evine müdahale o- 

lunduğundan şikâyet

1064

Ham it Ef. mahkû-

minden

Bayburt

1076

1069

1234

Tûtûn İnhisar İda

resinde ücretle Müs

tahdem Talât Bey 

ve arkadaşları

Cemal B. Sabık Ev

rak Müdürü 

Maraş

Fevzi Ef. İstanbul

Kadri Ef. sabık ko

miser muavini Mer

sin

Mahkûmiyetinin affi 

hakkında

Ocretle • istihdam 

edilenlere göre teka

üt maaşlarının veril

mesi lâzım geleceği 

hakkında

Naklolunan ermeni- 

lerden almış olduğu 

mal için istihsal et

tiği ilâmın tenfiz 

edilmediğinden şi

kâyet

D. D. yollanndaki işi

ne nihayet verildi

ğinden şikâyet

Vaki mahkûmiyetin

den affını istiyor

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Mezburenin müştereki tarafından duvar 

yapılmasından ibaret olan keyfiyet adi hukuk 

ihtilâh teşkil ettiğinden mahkemeye müracaatı 

lâzım geleceğinin anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

18-XI-1930

Mumaileyhin affi için gösterdiği sebepler 

hüküm ilâmına nazaran varit olmadığından ve 

Adliye Vekâletinden gelen cevap ta bunu teyit 

ettiğinden kendisine o suretle anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No.

7 18-XI-1930

Maliye Vekâletinden alınan cevapta da bil

dirildiği gibi arzuhal sahiplerinin tekaüt tah

sisatlarına halel gelmiyeceği kararlaştırıldı

Karar No K. tarihi

8 18-XI-1930

Maliye Vekâletinden alınan cevapta da bildi

rildiği gibi bu yoldaki ilâmların infazı 1513 

numarah kanunun hükmüne tabi olduğundan 

bu hususun anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

18-XI-1930

Mumaileyhin zaman zaman hizmete ahnan 

esnaftan olmasına nazaran müktesep bir hak 

dermeyan etmesine mahal olmadığından anla

tılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

10 18-XI-1930

Adliye Vekâletinden alınan cevapta bil

dirildiği gibi hususi affı mucip bir sebep 

görülmediğinden o yolda kendisine anlatılma

sına karar verildi.

Karar No K. tarihi

11 1 8-XI-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1101i Osman Ef. Muhafaza Tutturduğu kaçak

memuru Tekirdağ.

1293 Hüseyin Bey
başmuallim

Bohı

sabık

1284 Abdullah B. tahrir 

' heyeti memurların- 

! dan 

Adana

1350 Nuri B. yüzbaşı 

Gediz

1254 Hüseyin Bey

1272 Zeynep hanım per

şembe.

eşya için ikramiye 

istiyor.

Tasfiyesini mucip 

olan işret keyfiyeti 

lüzumu mulıakeme- 

yi bile rcap ettirme 

diğinden refini isti

yor.

Tasfiye edildikten 

sonra tasfiyenin refi 

ile yeniden vazifeye 

tayin edildiği za

mana kadar maaşla

rının verilmesi hak

kında

Malûliyet zamlarını 

almadığından şikâ- 

! yet

Satılan kısmının ikramiyesi için müracaat 

etmesi ve diğer kısmının satıldığı zaman veri

leceği bildirildiğinden kendisine o yolda 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

12 18-XI-1930

Tasfiyeyi mucip hallerin her halde cezaî 

suçlardan birisi olması lâzım gelmiyeceğine 

göre bu yolda bir talep kabule şayan görül

mediğinin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

13 18-XI-1930

M. V. inden gelen cevapta da bildirildiği 

gibi tasfiye edildikten sonra tekrar tasfiyesi refe- 

dilenlerin açıkta kaldıkları müddet maaş verilme

si için sarih bir kanun hükmü mevcut olmayıp 

malî ve cezaî kanunların tatbikında kıyası caiz 

olmıyacağından o yolda anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

14 18-XI-1930

M. V. inden alınan cevapta bu husus

taki Muamelede Afyon defterdarının tereddüt 

etmesi yüzümden muamele geç kalmış isede 

ahiren ikmal edilerek şubesine bildirilmiş ol

duğundan kendine öylece anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

18-XI-193015

Suriyeye hayvan ih

racatının Fransızlar 

tarafından menedil- 

diğine dair

Encümende yapılan teşebbüs neticesinde 

hastalık sebebile mevzu memnuiyet kaldırıldığı 

H. Vekâletinden gelen cevapta bildirilmiştir,

o suretle anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

Arazi ihtilâfı ve 

verilen hükmün ka

nuna mugayeretin- 

den şikâyet

_______  _______ 16 18-XI-1930

Adliye Vekâletinden alınan cevapta da ifade 

edildiği veçhile ancak kanunî yoluna müracaat 

ile islâhini istemek lâzım geleceğinden o su

retle bildrilmesine karar verildi.

Karar No K. tarihi

17 18- XI-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

1295 Ragıp Bey Samsun

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Açtk maaşım istiyor

Reis

Mezun

M. M.

Nuri

Kâ.

Af. Emin

Âza

Kemal

Maaşı verikiiğt alınan cevaptan anlaşılmakla 

kendine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi 

18 fs-X I-1930

Âza Âza Âza Âza

Münir Hazım M. Vasfi Miinip
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Arzuhal verenlerin 

«dı, sanr ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası E n cüm e n  k a r a r ı  ve ne sebepten v e r ild iğ i

1325 Sivas sanatlar evi 

talebesi.

Maarif sanatlar mek- 

j tebine kabulleri için

Maarif Vekâletinden alınan cevapta mevcut , 

talimata nazaran sanatlar mekteplerine yatı olarak

284 yHalit B.

Sûleymaııiye Fetva 

yokuşu A" 16 İstan

bul

1317 Orduda oturan mü

badillerden A. Maz- 

har B.

dan bu talimata uygun müracaat edilmek iktiza 

edeceği bildirilmiş ve bu cevap muvafık gö

rülmüş olduğundan o yolda kendilerine bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

19 1 9 -XI-1930

Vazifesinin lâğvi 

üzerine evrakın dev

ri için meşgul ol

duğu günlere ait 

yevmiyesinin veril

mediğinden dolayi 

D. Ş. ma müracaatı 

üzerine evvelce ma- 

hakimi umumiyeye 

müracaatile geçen 

müddet içinde D. 

Ş.. ma ait müddet te 

geçmiş olduğuna 

dair D. Ş. ımn ver

diği kararın yolsuz

luğundan şikâyet

Mülkü olan medre

sesinin vakıf addile 

kıymetinin istihka

kından tenzil edildi

ğinden şikâyet

Celbedilen Devlet Şurasının 2-VI-930 tarih 

ve 716 numarah kararında hak sahibinin 

merciinin gayrı olan mahkemeye müracaat 

etmiş olması Devlet Şurasına müracaat için 

muayyen olan müddeti tevkif etmiyeceğinden 

ve bu suretle müddeti geçmiş olduğundan 

reddedildiği görüldü.

Bundan evveli ayni mevzuda yapılan tet- 

kikat sonunda vermiş olduğumuz kararda 

gösterildiği üzere Devlet Şurası kanununun 25 

inci maddesinde tefhim veya tebliğden ve 

aksi halde ıttıladan başlayan müracaat müdde

tinin vazmdaki esas alâkadarların şahsî salâhi

yetlerini istimalde serbest kalacaklan zamanı 

tahdittir. Şu halde alâkadarların bu salâhiyet

lerini kanuna müstenit zehap veyahut şahsî, 

mazeret sebeplerile kullanmalarına mani sayı

lan müddet içinde müracaat mühletinin baş

lamaması esasatı hukukiyedendir. Kaldıki alâka 

sahibinin ayni hak için İdarî ve adlî makam

larda vaki müracaat ve takibi Şuraya ait 

mühletin başlamasından evvelki safhalardan 

sayılır.

Şu halde Devlet Şurasının bu kararında 

isabet görülmemiş olduğundan sahibinin mü

racaatı halinde işin Şuranın ait olduğu daire

sinde yeniden tetkiki lüzumuna karar verildi.

Karar. No K. tarihi

20 19-XI-1930

Mumaileyhin beyannamesinde gösterdiği 

tetkikat neticesinde 33 45  liraya indirilmiş 

ve kaideten vakıf olan mederseleri istisnaen 

mülk olduğuna göre kaidenin reddile istisnam 

kabulünü icap etitirecek bir müeyyede dahi 

gösteriİmeıhiş ve esasen bu müracaat son icra
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es Arzuhal verenlerin 

adı, sanı, ve otur

dukları yer

1143 Şişli Turan apartı- 

manı No 6 da T.

A. Ş. heyeti umumi- 

yesi Reisi M. Emin 

Bey

1315 İzmirde 

mülâzım 

ri Bey

mütekait 

H. O. Sab-

956 Manisa sabık mûs- 

tantık kâtibi Necip 

Bey

671 Mahkûmlardan 

hiyeli İbrahim 

mazan

Fet-

Ra-

Arzuhal hulâsası

Rusyaya sevk edilen 

işlenmiş derilerin 

Türk malı olmadığı 

ifadesile geri çevril

diğinden şikâyet

Tekaüdünün ihra

cından itibar edil

memesinden ve M il

lî mücadeleye hiz

metinin tekaüdünde 

de hesaba alınma

masından şikâyet

Kanunsuz olarak 

vazifeden mahrum 

edildiğinden şikâyet

Yapılan muhakeme

sinde aleyhine delil 

yok iken mahkûm 
edildiğinden evrakı

nın yeniden tetkik 

edilmesi hakkında

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

makamından geçmiş olduğu için encûıtıençe 

ıkat'i bir netice ifa edilmesine de imkân görül

memiş olduğundan müracaat sahibine bu yolda 

anlatılmasına karar verildi . .

Karar No K. tarihi

21 19-XI-1930

İktisat Vekâletine yazılarak o vasıta ile 

Hariciye Vekâleti ve Leningrat Sefareti arasın

da yapılan muhabere sonunda bu jş'yoluna 

konmuş ve yapılacak bir iş kalmamış olduğu 

anlaşılmakla o yolda müracaat sahibine bild i

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

22 19-XI-1930

Merciine vaki iş'ar üzerine arzuhal sahi

binin dileği yaptırılmış ve muamelesinin biti

rilmekte olduğu bildirilmiş olduğundan bu 

yolda arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.
Karar No K. tarihi

23 19-XI-1930

Mumaileyhin tasfiye muamelesi tasdik edil

diğini ve hakkındaki tasfiye işi tekemmül ede

meyince işine iade ve aradığı maaşı da tesviye 

edilmiş olup bilahare istifa ile vazifesinden 

ayrılmış olmasına karşı yapılacak bir şey ol

madığının kendilerine anlatılmasına karar ve

rildi. Karar No. K. tarihi

24 Î9-XI-1930

Müracaat sahibi hakkındaki hüküm Temyiz 

Mahkemesinden tasdik edilmiş olduğu için 

mahkemenin tarzi cereyanı aleyhine vaki şikâ

yet varit olmadığı gibi icraî muamelâta ve 

mukarreratın tetkikine münhasır kalan encü

menimizin salâhiyeti sahasından da hariç gö

rülmüş ve bu müracaatın talebi af suretinde 

telakkisindeki imkân dahi nazarı dikkate alına

rak yapılan tetkik sonunda bu cihetin tervici

ne de kanunî bir sebep bulunamamış oldu

ğundan arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No K. tarihi

25 19-XI-1930



- 8 -

1198

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Reis M. M. 

Ordu Mu^Ia 

Mezun Nuri

Âza

Van

Münip

İstanbul Sirkeci gû- 

mrügûndc rüsumat 

memurlanndan Me- 

met Tevfik Efendi.

Arzuhal hulâsası

Mülküne başkası ta

rafından müdahale 

edildiğinden şikâyet

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dahiliye Vekâleti ile bilmuhabere meselenin 

adi hukuk ihtilâfından doğmuş ve umuma 

ait olduğu mahkemede görülmekte bulunulmuş 

olduğundan Encümenimizin salâhiyetine dahil 

işlerden görülmediğinden o yolda müracaat 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

26 “ I9-XI-r930

Kâ. Âza Âza Âza 

Balıkesir Kacaeli İsparta Ankara 

M. Emin Kemal tbrahim fi. Ferit

Âza Âza Âza 

Oaziantap Kırşehir Mardin 

Ferit Flazim Abdiirrezzak
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası ı E n cüm e n  k a i 'a ı ı  w  no sebepten v e r ild iğ i

1345 Zekeriya İsmail 

Jandarma Efradından 

Şarkışla

1242 Memet Zeki B. hapis 

Bartın

Süleyman Bey sabık 

mahkeme başkâtibi 

Şarkı karaağaç

Arazisine başkaları 

tarafından müdaha

le edildiğinden şikâ

yet

Tütün inhisarından 

ihtilâstan vaki mah

kûmiyeti af ve tecil 

kanunundan istifa

desi lâzım geleceği

Ahnan cevapta arzuhal sahibinin tasarruf 

vesikası gösteremediği işin mahkemeye ait 

bulunduğu anlaşıldığından o suretle anlatıl

masına karar verildi.

Karar No K. tarihi

27 22-Xİ-1930

Arzuhalini verdikten 

fakat tekaüt muame

lesi tasdik ile teke

mmül etmezden mu

kaddem meriyete 

giren yeni takaüt 

kanununun kendisine 

şamil olacağına dair

Mumaileyhin suçuna tatbik olunan kanun mad

deleri devlet mallarını ihtilâs eden Devlet memurla- 

nna ait olmasına ve şimdi bu ihtilâs sahibinin 

Devlet memuru olmadığını kabul etmek için 

bir esas bulunmamasına göre tecil ve af kanu

nundan istifadesi icap etmiyeceğine dair olan 

Adliye Vekâletinin tezkeresi muvafık görülmüş 

olduğundan o suretle kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No K. tarihi

28 22-XI-930

Muhasebat dairesinden mütalea sorularak 

alınan cevapta yeni kanunun biri tekaüt mua

melesinin tekemmülüne ve maaşın mebdeine 

j ait olmak üzre iki safha kabul etmiş ve esasen 

asker mensupları hakkında eskiden de cari olan 

I bu usul bu kanun ile de teeyyüt etmiş ve 

gerçi bu kaide tekmil mülkiye memurlarına da 

I  şümulü varsada bunlann muameleleri tasdik 

gibi bir usule tabi olmadığından istidayi ka

bul eden makamın muamelesi kabul mahiyetinde 

telakki edildiğini ve aksi halin kabulü tasdik 

tarihine kadar eski ve ondan sonrası için yeni 

kanuna göre maaşın iki şekilde tahsisi iktiza edeceği 

bildirilmiş ve bir defa da Bütçe Encümenine 

mütaleasının sorulması kararlaştırılarak gelen 

cevapta bu tekaüt muamelesinin Adliye Vekâ

leti tarafından tasdiki yeni kanunun meriyetinden 

sonra olmasjna ve yeni kanunun 3 üncü mad

desinde de bu kanundan mukaddem tekaüdünü 

istida edipte vekâleti aidesinece henüz tasdik 

edilmiyenler hakkında yeni kanunun muteber 

olacağı sarahaten mezkûr olduğu cihetle oyolda 

muamele edilmesinin muvafık olduğunun mü- 

talea edilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

Her iki mütaleanın tetkikinden sonra icabı 

müzakere edildi:

Bütçe Encümeni mazbatasında da ifade edil-
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Arzulıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

356 Ömer Çavuş

kûminden

Konya

Mah-

1294 Ahmet Ef. Arhan- 

cılay Sağır muhtarı 

ve arkadaşları

1159 Şevket Ef.

: Mevkuf Kızılca ha-

Malûliyeti ve kuv- 

vayi milliyede hiz

meti hasebile affini 

istiyor

Köylerinin başka 

kazaya bağlandığın

dan şikâyet

mam

Kaymakam tarafın- i 

dan yolsuz hapsedil-; 

diğinden şikâyet

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

diği gibi müracaat mukaddem olsada tekaüt 

muamelesine esas olmak üzere vücudu elzem 

olan tasdik keyfiyeti kanunun meriyetinden 

sonra olduğu takdirde yeni kanunun muteber 

olacağı sarih olduğundan ve H. D. nın bu 

sarahata uymıyan mütaleası ve mesbuk mua

melesi gayri varit görülmüş olduğundan teka

üt muamelesinin bu suretle ikmaline ve H. D. 

nın mütaleasından bu takdire göre maaşın isti

da ve tasdik tarihine nazaran iki safhaya ayrı

lacağı bahsına gelince mezkûr H. D. nın bu 

husustaki takdirini istimalden evvel tetkikine 

mahal görülmemiş olduğuna karar verildi.

Karar No. K. tarihi

29 22 X1-1930

Affi mucip bir malûliyet olmadığı rontken 

raporundan anlaşıldığı ve suçunun kuvvayi 

milliyede hizmet edenlerin affi için muayyen 

müddetten sonra vuku bulduğu hakkında Ad. 

V. inden alınan cevap kanuna uygun görül

düğü cihetle o suretle anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

30 22-XI-l930

Da. V. inden gelen cevapta bu bağlanma

nın salahiyetli Vilâyet umumî meclisi tarafın

dan verilen kararla coğrafî ve İdarî lüzum 

üzerine yapıldığı ve menfeatine dokunanların 

tahriki üzerine böyle şikâyet yapıldığı bildi

rilmiştir. Binaenaleyh bu suretle çıkan kararlar 

aleyhine kanunda tayin edilen mercie müraca

at icap edeceğinin anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

31 2 2 -XI-1930

Müracaat sahibinin memuriyeti hasebile 

meydana çıkan kayıtları tahrif ve vergileri 

tağyir suçundan kanunî salâhiyete göre tevkif 

edildiği anlaşıldığından kendisine o yolda 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

32 22-XI-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve’otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası*

1326' Hâcı Ali 

zade ' ' 

Sivas'

Topal

1 2 1 7 ; Hakkı Ef. Devlet vergisi usulü

Kızılca mahallesi ile bekçi parası top-

1364

muhtarı ve arkadaş

ları

Akşehir

Halit Bey 

Hacıağa zade 

Adapazarı

landığından şikâyet

istiklâl

İstiyor

madalyası

Eneiimen kamn ve ne sebepien verildiği

Mağazasını' «kiraya 

verdiği tüccarıtı if

lâsı behanesile ma

ğazası m n üç; se- 

nedenberi mühür

lü kaldığından şi

kâyet

İflâsları hasebile masası tarafından üç 

senedenberi muamelesi tasfiye edilmekte 

olan Haseki zade biraderlerin iflâsları zama

nında isticarlarında bulunan kendisinin mağazası 

mahkeme tarafından mühür altına alınarak 

yirmi liralık arziyenin elvereceği bu iş için 

500 lira icarı olan bu mağazasının meşgul tutul

ması mağduriyetini mucip olduğundan bahisle 

B. M. M. Yüksek Reisliğine çekilen telgrafla 

şikâyet edilmekte ve Adliye Vekâletinden alınan 

cevapta da telgraf sahibinin masaya müra

caatla işlemiş kiraları alabileceğinden mağdu

riyeti mucip bir hal olmadığı bildirilmektedir.

Bunun üzerine icabı encijmende konuşuldu: 

Mağazayı kirahyanın iflâsı halinde kira ile ve

renin yapılmış kira koııturatosunun dışında 

kalabilecek bir şart ve kayit ile takyidi nabe- 

mahal olduğu gibi mağazanın her hangi imkân

sızlık halinde kirahyanın uzayıp duran kira 

parasını vermiyecek halde kalması iflâs hadise

lerinin adeta tabii olan neticelerinden bulun

duğu ve miadından çok süren ve şu halde 

ehemmiyetli mal kalmaması lâzım gelen bu if

lâs işi için telgraf sahibinin dediği gibi daha 

az kiralı bir yer ile iktifa kabil ise masa he

yetinin masanın menfaatlerine uymıyan ağır 

kira altında kalmaları vazifeleri ile kabili 

telif görülmediğinden müracaat sahibinin 

ve aynı zamanda masanın zararına doğru 

yürüyen muamelenin o yolda ıslahı hakkında 

Adliye Vekâletine tebliğine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

33 2 2 -XI-1930

Bu muamele çarşı ve mahallât bekçileri 

hakkındaki kanunun 3 üncü maddesine tevfi

kan yapıldığından bir yolsuzluk görülemedi

ğinin arzuhal sahiplerine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi 

34 2 2 -X I-1930

Millî mücadelede hizmetinden bahisle istik- 

I lâl madalyası talebinde bulunan Adapazarında 

I Halit imzasile B. M. M. Reisliğine gönderilen 

i arzuhal ile bağlı vesika encümende okundu.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

669 H. Avnl Ef.

Mahkûminden sabık 

tahsildar 

Ankara

Kuvayi nıilliyedeki 

hizmetine binaen 

geri kalan mahkû

miyeti müddetinin 

affini istiyor

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Arzuhal sahibinin millî mücadelede hizmeti 

sepkettiği ve müddeti içinde madalya ile tal

tifi için iş'ar vaki olduğu o vesikada teyit 

edildiğinden bu husustaki arzuhal ve vesika

nın ait olduğu M. M. Encümenine tevdi bu- 

yurulması kararlaştırılmıştır.

Karar No K. tarihi

35 22“XI-1930

Ad. V. inden ahnan cevapta da gösteril

diği gibi affi için muteber olabilecek bir 

sebep mülâhaza edilemediğinden kendisine

o yolda anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Reis M. M. Kâ. Âza

Ordu Muğla Bahkesir Kocaeli

Nuri Af. Emin Kemal 

Aza Âza Âza

Oiresun Kırşehir Rize

Şevket Hazım Akif

Âza

İsparta

İbrahim

36

kza. 
Ankara 

H. Ferit

22-XI-1930

Âza

Gaziantep

Ferit
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1801

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

H. Bedrettin B. 

Vapur şiri<eti sahip

lerinden 

Kocaeli

1351

650

Osman B.

Tütün İnhisar kâtip

lerinden 

Konya

110 i Halil Ef. sabık be- 

I lediye kâtibi 

! Aziziye

Sabri B. ve arkadaş

ları

Muhasebei Hususiye

memurlarından

İstanbul

Arzuhal hulâsası

İstanbul Kocaeli ara-; 

sında işliyen vapur- j 

1ar da sarf edilmek 

için celp ve iskele- , 
den ithal eyledikleri 

kömürün duhuliye i 
resmine tabi olaca

ğına dair itirazen | 
verilen vilâyet ve |

D. Ş. kararından i 
şikâyet |

Müstahdem olduğu ; 

vesilesile tekaüt ma

aşının verilmediğin- j 

den şikâyet >

Encümen kavan ve ne sebepten verildiği

Hilafı kanun işinden 

çıkarıldığından şika

yet

Teadül kanununa 

rağmen aylıkların

dan tekaüdiye aidatı 

ve kazanç vergisi 

kesildiğinden şikâyet

Vechi sarf ne olursa olsun şehre ithal edi

len mallardan duhuliye resmi alınacağı kanu

nen muayyen olduğuna ve bunun ihracat mal

larından addine imkân olmamasına binaen bu 

husustaki D. Ş. kararının muvafık görüldüğü

nün arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

37 26-XI-1930

Mal. V. inden alınan cevapta tütün idare

sinde müstahdem tekaütlerin maaşları i hazi

ran 929 tarihindw‘nderi üçrete çevrilmiş oldu

ğundan o tarihten sonra tekaüt aylıklarının 

verileceği bildirilmiş, şu halde müracaat sahi

binin dileği yapılmış olduğunun kendisine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi 

____________ ______  38 26-XI-1930

Mumaileyhin mucibi ar ve haya harekette 

bulunduğundan dolayı mensup olduğu belediye 

heyeti tarafından azledilmiş ve bu karar Vi

lâyet Heyetince de tetkik edilerek tasdik olun

muş ve D. Ş. na dahi itiraz edilmesi üzerine 

ret etmiş ve Vilâyetten verilen bu yoldaki 

kararlann tetkik mercii mezkûr Ş. ise de mahallî 

Belediye Heyeti bu baptaki kararile esbabı 

mucibeye müstenit olarak takdir hakkını kul

lanmış, buna karşı arzuhal sahibinin itirazı 

musıp görülmemiş olduğunun kendisine anlatıl

masına karar verildi.

Karar No K. tarihi 

______ _______________ 39^ _  26-Xİ-T93o '

Da. V. inden alınan cevapta da bildirildiği 

gibi hususî idarelerden maaş alan memurların 

küsuratın tevhidi kanununun yedinci madde

sinin sarahatine göre henüz baremden istifade 

etmiyen memurdan bu tevkifatın kesilmesine 

devam edileceği Mal. V. inin iş’arına atfen 

bildirilmesine ve bu da kanun hükmüne mu

vafık görülmesine mebni o yolda anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No K. tariln 

40 26-XT-igT0
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Arzuhal verenlerin ' ■
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adı, sanı ve otur

duklara yer
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1038 Behçet Bey 

Ziraat memuru 

Yalova

311

1133

, M. Kâmil Bey Hacı 

Memet vakfı müte-

Maaşımn artırılması 

için

Tetvin edilecek ev

kaf kanununa kon-

vellisi ve arkadaşları! ması düşünülen bazı 

Urfa esaslar hakkında fi

kirler

Dahiliye Vekâletinden ahnan cevapta da 

bildirildiği gibi mumaileyh aylığım Vilâyetinin 

hususî bütçesinden aldığı için kanuna göre 

salâhiyet o vilâyetin umumî meclisine ait ol

duğundan o yolda anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

41 26-XI-1930

Ahmet Bey ve arka

daşları vakıf müte- 

i vellileri 

I Ankara

Bp işin henüz Meclise gelmemiş ve Devlet 

Şurasında tetkik edildiği anlaşılmış olduğundan 

arzuhalin oraya gönderilmesine karar verildi.

Karar No K. tarihi

42 ‘26-X!-r93d

110 Esat

Ankara

Evkaf kanunu yapı- 

hr iken dikkate ah- 

nacak esâslar hakkın

da mütaleclar.
1
I _ ___________
r'̂ ......
‘ Müddetin Oeçiril-

i diğinden bahs ile 

davasının reddine 

dair D. Ş. sı tara 

fından verilen karar 

aleyhine itiraz

Arzuhalin , işin tetkik olunduğu D. Ş. na 

gönderilmesine karar verildi.

Karar No K. tarihi

43 26-Xİ-1930

19-11-1930 tarih ve 21 numarah kararımız

da izah olunduğ iş sahibi hakkının takibinde 

fasıla vermiyerek işe merci olduğu kanaatinde 

bulunduğu yerlerde takibat yapmış ve son 

gittiği mahkemenin verdiği kararın katileştiği 

tarih D. Ş sına müracaat müddetine başlanğıç 

olacağına göre sahibinin müracatı halinde o 

yolda yeniden bakmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

44 26-XI-l930

Reis M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza Âza

Ordu Muğla Balıkesir Kocaeli İzmir İsparta Ankara Amasya

Mezun Nuri M. Emin Kemal Mezun H. İbrahim H' Ferit
Az*a kza kza. Âza Âza kza

Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Kırşehir Rize

Mezun . Mezun Ferit Şevket Hazim Akif ‘ •

T. B. M. M. Matbaası
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I Cumartesi T. B. M. M.

ARZUHAL ENCÜMENİ

I  Cumartes 

I  basılır ve

Cumartesi günîerî**| 

basılır ve dağıtılır ı
«••M*

H A F T A U I K  KARAR C E T V E L. İ

Sayı: 2 II—

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı vc otur

dukları yer

Şerefettin B. 

Mahkûminden ve sa

bık İnhisar memur

larından Adapazarı 

Hapisanesinde

M. Recep B.

Bursa Set Faşında 

mektep sokağında 

No. 7 Hanede

Hüseyin B. 

ve arkadaşları 

Poiatane

İnhisar idaresinde 

memur bulunduğu i 

sırada zimmet key

fiyetinden mahkûm i 

edildiğinden ve in- ! 

hisar varidatının 

Devlet varidatından { 

madut olmadığından' 

tecil kanunundan is

tifade etmesi lâzım 

geleceğine dair

İkraz işlerile iştigal

etmediği halde bu- i
nun ile iştiğal eden- '

lere mahsus vergi '

ile mükellef tutul- ;

duğuna dair şikâyet '

Harpte yakılan mes

kenlerine mukabil 

verilen emvali met

ruke evlerinin geri 

alınacağından şikâyet

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

İnhisar idaresi varidatının Devlet emvalin

den olduğu kanunen muayyen olduğundan ve 

devlet malını zimmetine geçirenlerin tecilden 

istifadelerine imkân bulunmadığından o suretle 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi 

45 3 -XII-1930

Mal. V. tinden alınan cevapta filhakika 

osuretle vergi tarhedilmiş isede sonradan 

tadil edildiği bildirilmiştir. Arzuhal sahibinin 

dileği yerine getirilmiş olduğundan kendisine 

bildirilmesine karar verilmiştir.

Karar No K. tarihi

46 3-XII-1930

Dahiliye Vekâletinden ahnan cevapta b ild i

rildiğine nazaran tevehhüm edildiği gibi bir 

teşebbüs mütesavver değildir . Kendilerine

o suretle anlatılmasına karar verildi

Karar No. K. tarihi

47 3 -XII-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

îstepan |

Beyaz ruslardan | 

İstanbul Galata top- î 

çular caddesinde ' 

Ankara apartmanında'

01211
Hacer H. i

Dişçi I

îspartanın İğneli nıa-| 

hailesinde ;

1215; A. Hamdi. 

Şarköy

dişçi Ruhsatname imtiha

nına girmek için 

müddet içinde mü

racaat fctmis isede 

vesika raptedilmedi- 

ğinden ve bu noksa

nı ikmal ile vaki 

müracaatta müddeti 

geçirdiğinde dolayı 

reddolunduğundan 

şikâyet

Eııciimc'u karar; vo ııc sebei)ten verildiği

Mevrus apartmanı i 

hükmen geri alınmış^ 

isede bu meyanda ' 

avukat Asaf Beyin 

sahtekârlık ile ken

disinden aldığı se

nede müsteniden 

apartmanını sattır

dığını ve Asaf Bey 

avukatlıktan men 

edilmek suretile ida- 

reten tecziye edil

miş ise de hakkın- 

daki ceza davası 

mururu zamana uğ

radığından apartma

nın geri verilmesini 

istiyor

İmtihan verip ruh- | 

satname almak için 

Istanbuia kadar git

tiği halde müddet 

geçtiğinden bahisle 

reddedildiğinden şi

kâyet

Arzuhal sahibinin zikrolunan apartmanı 

icra marifetile satılmış ve esasen apartmanın 

satılmasını mucip olan keyfiyet sahtekârlık 

suretile tasni edilen bir alacak meselesinden 

münbais olduğu iddiası dahi mehakimi umu- 

miyeye ait bir keyfiyet olduğunun anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

48 3-Xn-1930

S. V. inden alınan cevapta bildirildiği veç

hile muayyen olan kanunî müddet bittikten 

sonra vaki müracaatın tervicine imkân olma

dığı ve mumaileyha bu kanundan vaktile 

haberdar olamadığım dermeyan ediyorsa 

da kanuna karşı bu yolda bir iddianın mesmu 

olamıyacağına ve makbul mazeret dahi ifade 

edilmemesine binaen dileğinin yerine getirile- 

mediğinin anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

___  ~ 49 3-XI1-1930

Sıhhiye Vekâletinden alınan cevabta; muma

ileyhin müddetinde vaki müracatında 15 sene

den beri dişçilik yapmakta olduğundan bah

setmiş ise de bu ifadesini teyit edecek bir 

vesika raptetmemiş olduğundan m.üracaatı red

dedildikten bir buçuk sene sonra verdiği

21-1-1930 tarihli arzuhalde aranılan vesi

kanın 8-XIIıi927 tarihinde Sıhhiye Müdürlüğü- 

vasıtasile gönderildiği bildirilmiş isede bu 

vesika verildiği tarihten sonra geçen bir buçuk 

sene zarfında dişçilik ile iştigal ettiğini tesbit 

edemiyeceği cihetle müracaatı ahiresinin de 

reddolunduğu bildirilmiş isede tetkik olunan 

tababet ve şubeleri kanununun hükümlerine 

göre bu baptaki müracaatı muayyen müddet
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Encümen kaı*n 1*1 ve ne sebepten vei’ildiği

Mehmet ve arkadaş

ları. Mahkûrninden 

Burhaniye

içinde olmakla müddet mahfuz bulunmuş ol

duğundan kabili ikmal olan noksanlar ihtar 

edilerek tamamlatılmasına tevessül edilmezden 

mukaddem reddi cihetine gidilmesine kanunen 

mesağ olmadığı gibi mezkûr kanunun (c hali 

lıaiırda dişçilik edenler^) medlûlünden maksat 

kanunun neşir ve ilân edildiği tarih olup 

kanunî müddet muhafaza edildikten sonra 

mukaddem veya mütemmim müracaatlara 

taallûku bulunmadığı cihetle mumaileyhin müd

deti mahfuz olan ve noksanı da tamamlanan 

müracaatı veçhile imtihanının icrsına karar 

verildi

Karar No K. tarihi

50 3-XU-f9İ0

İslahı nefsettiklerin- ! Umumî af Devletçe görülen lüzum üzerine 

den afedilmeleri lıak-j kanun neşrine mütevakkıf olduğundan bubap- 

kında 1 taki talebin nabemahal olduğunun kendisine

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Reis

Ordu

Âza

Oiresun

Şevket

M. M.

Muğla

N uri

Âza

Kırşehir

Hazım

Kâ.

Bahkesir

Emin

Aza

Kocaeli

Kemal

Aza
Mardin

Abdürrezak

Âza

Sivas

Ziyaettin

51

Âza

İsparta

İbrahim

Âza

Van

Münip

3-XlI-l930

Âza 

Gazi Antep 

Ferit



Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

1228 Sanoğlu Kadir

Iskilibin Kavak kö

yünden

67 39 numarada Mari 

ve başka umunıha- 

neciler.

İstanbul - Abanoz

Reis

Ordu

Şevket

M. M.

Muğla

nuri

Âza

Hazım

Arzuhal lıulâsası

Kanunun müsaade

sine binaen orman

dan ağaç kestiği 

için takibata maruz

kaldığından şikâyet
_________  .. \

Fazla ve yolsuz ka

zanç vergisi ahndı- 

ğından şikâyet

Ene men kararı ve ne sebepten verildiği

Bu hususun muhakemesi yapılmakta olmasına 

nazaran bir gûna muamele ittihazına mahal 

olmadığının bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

52 7- X II- l9 30

Maliye Vekâletinden alınan cevapta da bil

dirildiği veçhile ahnan vergi kanunun saraha

tine müstenit olduğundan o yolda kendilerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

7-XII-l930

Kâ.

Balıkesir

Emin

Âza

Abdiirrezzak

Âza Âza

Kocaeli İsparta 

Kemal İbrahim

Âza

Ziyaettin

53

Âza 

Ankara 

M. Ferit

Aza 

Oazi Antep 

Ferit
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13 Arzuhal verenlerin
3 o adı, sanı ve otur Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne aebei)ten verildiği

dukları yer

Mahmut Ef.

Hüseyin

Mahkûmlar

Bartın

Veysi Bey 

Binbaşı mütekaidi 

İstanbul

A. Rıza B.

Hava müsteşarlığın

da

Ankara

namına

Ayşe Hanım Bayburt 

Akmescit mahalle

sinde Hüseyin ağa 

zevcesi

Mütegavyip eşhas

tan Noter senedile 

aldığı emlâkin hü

kümet tarafından 

zabtedildiğinden şi

kâyet

Asker silâhlarının 

ziyamdan dolayı 

vaki mahkûmiyetinin 

affı hakkında

Sefaletlerini intaç 

eden mahkûmiyet

lerinin affi hakkında

Kocası ölü Mülazım 

Hüseyin ağadan 

kalan maaşın az ol

duğu için oğlu şe

hit îbrahimden tah

sis edilen maaş ve

rilmekte isede bu

nunla maişetini ida

re edemediğine dair

İstiklâl Mahkeme

since askerlikten ih

racına dair verilen 

hüküm Âlî Karar 

Heyetinden refedil- 

mesi üzerine teka

üde sevkedilmiş 

isede tekaüde mü-

Maliye vekâletinden gelen cevapta mezkûr 

emval yeni tahrirde hazine uhdesine tapuya 

bağlandığı müstedinin mahkemeye müracaatı 

lâzım geldiği bildirilmiş ve filhakika mesele 

mehakimi umumiyenin vezaifine ait hukuki 

adiyeden görülmüş olduğundan o yolda anla

tılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

54 10-XU-1930

Mumaileyhin askerî depboyundan silâh 

ziyama sebebiyet verdiğinden dolayı ait 

olduğu divanı harp hükmü ile bir ay müddetle 

hapis ve üç ay müddetle açığa çıkarılmasına 

mahkûm olup mezkûr hüküm kanuna mutabık 

ve esbabı mucibeye müstenit olduğu iddia 

edilen hatayı kanunî mevcut görülmemiş oldu

ğundan oyolda kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. t^ iM __

__ ___ _ __

hakkındaki talebin tervici 

kendilerine anlatılmasına

Umumî af ilâm 

icap etmediğinin 

karar verildi.

Karar No.

56

K. tarihi 

10-XH-1930

İki türlü tekaüt maaşına müstahak olanlara 

çok olan maaşın verilerek az maaşın kesilmesi 

kanunu icabından olduğundan bu dileğin ka

bulüne imkân olmadığının anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

57 Tü-XH-T93Ör

M. M. Vekâletinden alınan cevapta muma

ileyh Nigehban Cemiyetine mensup olduğun

dan İstiklâl Mahkemesi tarafından askerlikten 

ihraç edilmiş müteakiben bu hükmün redde

dilmesine binaen tekaüde sevkedilmiş olup 

terfiin mücerret kıdem ile ihraz edilemeyip 

matlup şeraitin vücuduna tabi olmasına naza

ran mumaileyhin talebinin tervicine mahal
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kaı*arı ve ne sebepten veı*ildiği
1

892

! essir olan kıdeminin' görülmediği iş’ar edilmiş ve mezkûr iş'ar

j nazarı dikkate alına- ! muvafık görülmüş olduğundan kendisine bil-

' rak o yolda tekaüt , dirilmesine karar verildi.

I tahsisatı verilmedi- | Karar No K. tarihi

I ğine dair
58 10-XII-1930

Kâzım B.

Kibrit İnhisarı Le

vazım memuru 

İstanbul

İnhisar İdaresinde 

müstahdem olması 

sebebile almakta ol

duğu tekaüt maaşı

nın kesildiğinden şi

kâyet

Maliye Vekâletinden ahnan cevapta böyle 

ücretle çahşan memurların ayhklanna halel 

gelmiyeceği tebliğ edildiği bildirilmesine göre 

mesele halledilmiş olduğundan o yolda anla

tılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

59 10-XI1-1930

Keis M. M. Kâ Âaz Âza Âza Âza Âza Âza

Ordu Muğla Balıkesir İsparta Ankara Amasya Gazi Antep Giresun Sivas 

Şıtvket Nuri Emin İbrahim H. Fer it Nafiz Ferit Şevket Ziyaettin
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

Galata kınacıyan 

hanında avukat Hay

rettin Ef.

Harbiye mektebine 

verdiği kömürün 

bedelini almadığın

dan şikâyet

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

imzasile

arzuhal

Yüksek reislik 

Encümenimize

Avkat Hayrettin 

makamına sunulan 

gönderilmiştir.

Dileği;

Müvekkil Altın ok ticarethanesinin Harbiye 

Mektebine verdiği kömür bedeli olarak bailân 

matlubu olan 13719 lirayı almadıkları cihetle 

haklarının korunmasını istemekten ibarettir.

M. M V* ne yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta : Karşıhğı buluumayan borçların sureti 

tesviyesi hakkında B. M. M. inden istihsal 

olunacak bir kanun ile bu ve emsali borçların 

tediye edileceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Kanunun B. M. M. ince kabulü halinde 

dileği yerine getirileceğinin arzuhal yerene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

60 14-V-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

î. Hakİcı Bey 

İcra memuru Uşak

1312

4807

Ali Ahmet Ef. 

mübadillerden 

Tuzla

38 I 

4925İ

1307 H. Ali ağa Zürra 

4801 namına Tarsus

Cemal B.

Sabık Oümrûk biri

nci sınıf mıntaka 

memuru 

Çobanbeyi

Arzuhal hulâsası

Uşaktan ayrıldığı 

için yapılnnyan is

kân muamelesinin 

Uşağa avdeti hase- 

bile yapılması hak

kında

İskân muamelesin

den şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dahiliye Vekâ'etinden ahnan karşılıkta bu 

iskân işinin yapılıp bitirildiği bildirilmesine 

göre o yo!d;l kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

61 14-XII-1930

Arzuhali verenin erğen olduğu için baba- 

sile birlikte iskânı yapıldıktan sonra evlenerek 

ayrıca iskânını istemekte olmasına karşı hasıl 

olan menfi neticeden şikâyet etmekte isede 

iskânları yapılanların değişen medenî hallerine 

göre iskân muamelesinin değişmesi caiz olma

dığına göre yapılan muamelede yolsuzluk ol

madığının anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

62 14-XII-1930

Ziraat Bankasına 

olan borçlarının te

cili hakkında.

Encümenimizin işarına gelen cevapta mü

racaat sahiplerinin dileği yapıldığı bildirildi

ğinden müracaat ederıl;.Tede bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

63 17-XI-19:o

Tasfiye kararı D. Ş. 

tarafından ref edil

diği halde memuri

yeti iade edilmedi

ğinden ve açıkta 

kaldığı maaşları ve

rilmediğinden şikâyeti

Maliye Vekâletinden alınan karşıhkta muma

ileyhin sınıfına göre bir yer açılmadığı ve 

sabık vazifesi lâğvedildiği için henüz [bir 

vazifeye tayin olunmadığı ve açıkta kaldığı 

müddete ait maaşlarının verilmesine kanunî 

imkân bulunmadığı bildirihniştiri

Gerek bulunduğu vazifede ve gerek milli 

mücadelede yarafhk ve fedakârhkları elindeki 

vesikalardan anlaşılan böyle bir memurun 

mağduriyetinin devamı muvafık olmıyacağına 

göre ilk imkânda müktesep hakkinin iadesi
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1346! Ahmet Ağa 

4780İ Muhtar 

' Gazi Paşa

Mevcut postanenin 

kapatıhnasnıdan şi- 

kâvet

1186, Bedriye Hanım 

4662 Bursa

Evinin vergisi mü

temadiyen arttığın

dan şikâyet

Eıu'iiınen k a ran  ve ne sebe]>teıı vei‘ildiği

hususunun merciine işarına maaş keyfiyetine 

gelince:

Malî kanunların kıyas suretile tatbiki caiz 

j olmadığı cihetle tasfiye kararı refedilenlere 

; sarih bir kanun lıükmû olmadığına göre maaş 

! verilmesi kabil olpıad ğının arzuhali verene 

aîiiatılınasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

64 14-XIM930

' Dahiliye Vekâletinden alınan karşılıkta Ga- 

' zipaşa Posta ve Telgraf Müdürünün askere 

i alındığı için yerine münasibi tayin edilinceye 

I kadar bu merkezin kapalı kaldığı ve sonradan 

açıldığı bildirilmiş isede her hangi bir inhilâl 

I sebebile bir postanenin aylarca kapalı kalması 

gibi kararsızlık bir taraftan halkın işlerinde de 

kararsızlığı ve zararı mucip olacağına göre 

emsali ahvalde bu cihetin nazara alınmasının 

iş’arına ve müracaat edenlere de bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. J<. tarihi

65 14-XI1-1Q30

Bu iş için Ma. V. ine yazılan müzekkereye 

gelen karşılık ile bağh bulunan cetvel encü

mende tetkik edilerek işin bir kat daha tenev

vür etmesi için davet edilen Ma. V. namına 

gelen Müdirandan Kenan B. den alınan izahat 

neticesinde istenilen vergide kanunsuzluk gö- 

' rülmenıiş ve yalnız yeni tahrirden sonra vergi 

I safi irat üzerine salındığı için safi varidatının 

I çok gösterilmiş olması gibi bir ihtimal düşü- 

, nülebilirse de bu da kanununa göre yerinde 

j yapılacak itiraz üzerine ayırt edilecek işlerden 

 ̂ olduğundan o yolda arzuhal verene anlatıIma- 

! sına karar verildi.

Reis M. M.

Ordu Muğla

Şevket Nuri

kza. Âza Âza

Gazi Antep Mardin Sivas

Ferii Abdûrrezzak Ziyaettin

Kâtip

Balıkesir

Emin

Âza

İsparta

İbrahim

Karar No

66

Âza 

Ankara 

Halit Ferit

K. tarihi 

14-Xfl-1930 

Âza 

Amasya 

Nafiz

Âza.
Van

Münip
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Enciiıııeıı ka ran  ve ne sebe]>ten verildiği

1274| Ferhat Ef. 

47531 memuru 

i Keşan

Orman İstiklâl madalyasile 

taltifi hakkında

53 Cemal B.

•4940 Sabık tahrirat kâtibi 

Silvan

Vaktile müracaat edildiğine dair bir kayda 

tesadüf edilmediği Dahiliye Vekâletinden gelen 

karşılıkta bildirilimesine göre müddet geçtigi 

' için tayini muameleye mahal olmadığının anlatıl

masına karar verildi.

I Karar No. K. tarihi

67 lY-Xn-j930

Mahallî kaymakamı- Dahiliye Vekâletinden gelen karşılığa göre 

nın yolsuzluğundan kaymakamın bir yolsuzluğu tesbit edilmediği- 

şikâyet nin arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar

68

K. tarihi 

I7-XII-930

Reis

Ordu

Şevket

M. M.

Muğla

N u ri

Kâ.

Balıkesir

Emin

Âza

İsparta

İbrahim

Âza

Ankara

Ferit

Âza

Amasya

N a fiz

Âza 

Oazi Antep 

Ferii

Aza

Hakâri

İbfdiliim

Âza

Mardin

Abdiirrezzak

Âza

Sivas

Zıyaettin

Âza 

Van 

M  ütüp
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H A F T A U I K  KARAR C E T V E U İ
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Arzuhal veronleriıı 

Jidı, sanı v(̂  otur- 

(hıkları yor

120lı İsmail A^a tevkif- 

4804 hanede Trabzon.

Aızuhal hulâsası l^jK'iinıoıı k a r a n  ve ııe sebeplen ve r ild iğ i

H48* Cahit B.

4971; Lise sekizinci sı

nıf talebesinden 

Bursa

^35 Ferit Bey 

438Q; Fethiyede Sabık Ro- 

dos telgrafçısı

İlıtiyarhğına ve ma

luliyetine binaen 

{ bundan sonraki 

makûmiyet müdde- 

I tinin affini istiyor

Şehit düşen babasın

dan bağlanılan ay

lığının kesildiğinden 

şikâyet ,

Türk vatandaşlığına 

girmek için muame

lesi yürümekte iken 

hudut dışına çıkarıl

mak istenildiğinden 

şikâyet

; Zeki. Mahpuslar na- 

^009 mına 

i Rize

Umumî af icrası ri

casına dair

Adliye Vekâlelinden alınan karşılıkta bildi

rildiğine göre arzuhal verenin Adlî Hekimlikte 

tetkik olunan raporuna göre bir malûliyeti ol

madığı ve mahkûmiyeti kanuna uygun bulun

duğu anlaşıldığından dileğinin yerine getirile- 

mediğinin anlatılmasına karar verildi

Karar No. K. tarilıi

60 21-XII-1030_

1683 numaralı kanunun 47inci maddesine 

göre bu yaşta olan çocuklara ancak alî tah

silde bulunduğu halde maaşının verilmesine 

devam edileceği için dileğinin yapılmadığının 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

70 21 -XIMQ30

Mumaileyhin devlet menfaati arına uygun 

görülmiyen hallerinden dolayı hudut dışına 

çıkarılması hakkındaki teşebbüs vatandaşlığa 

kabulü muamelesi yürüdüğünden dolayı geri 

bırakıldığı anlaşıldığından kendisine o yolda 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

71 21-X1I-1930

Umumî af devletçe görülecek lüzum üze

rine kanunla yapılacak bir iş olduğu için bu 

dileğin yerine getirilmesinin yolu olmadığının 

kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

72 21 -XII-1930
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72 Sadık Efendi gayri Gayri mübadillerin Maliye Vekâletine yazılarak bu iş temin

mübadillerden. Yunanistandan alı- edilmiş olduğundan kendilerine bildirilmesine

Anadolukavağı nan paraların dağı- karar verildi,

i tılmasını istiyor Karar No K. tarihi

73 21-XH-1030

1458 Bilâl

4981 İstanbul Tütün İnhi

sarı Paşalimanı tü

tün deposunda

Türk vatandaşlığına 

kabulü muamelesi

nin çabuk yapılma

sı için

Bu işin bütün muamelesi bitirilmiş ve ka

rarnamesi alınmak için Heyeti Vekileye veril

mek üzere olduğu Dahiliye Vekâletinin gelen 

karşılığından anlaşılmıştır. O yolda arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi

Karar No. K. tarihi

74 2l-XII-ig30

1475 M. Hayri B. Meyeti Mahsusa ta-

4858 İstanbul Aksaray rafından Devlet işle 

Sofularda bostan kar- rinde kullanılmama- 

' şısında No. 21 Ha- sı hakkında verilen 

nt-’cie kararlara karşı vaki

olacak itirazları tet- 

■ kik için Âli karar

' Heyeti teşekkülün

den haberdar olma

dığı için müracaat 

edemediğinden ba

hisle iddiayı masu

miyet ediyor.

Mahsus kanunla teşkil edilen, hatta vazife 

si devam ettiği müddetçe verdiği kararları 

günü gününe bütün gazeteler tarafından yazı

lan Âli Karar Heyetinin vücudunu mumailey

hin tecahül etmesine iltifat kabil olmadığı 

ve esasen.B. M. M. Heyeti Celilesinden verilen 

kararda En. im izin bu hususta salâhiyeti kal

dırılmış olduğu için dileğinin tetkikına imkân 

olmadığının kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tr.rihi

75 21-XII-1930

58 Enver B.

4945 Avukat Venişehirde

Rüştü sabit olan ye- Adliye Vekâletinden gelen karşılıkta eski 

timlerin parası veril- kayıtların yandığı için bir kaydı kalmıyan Ma- 

mediğinden şikâyet liyede mevcut paralardan verilmesi icap ettiği 

i için arzuhal sahibinin mahallî mâliyesine mü

racaatla parasını alması lâzım geldiği bildiril- 

I diğinden öyle yapmasının arzuhal verene an- 

' latılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

76 21-XII-1930

1368 Kemal B Sabık mal 

4882' müdür 

! Manavgat

Devlet işinden ihra 

çına dair Devlet Şu 

rası tarafından ve

rilen karara itiraz.

Mumaileyhin ar ve hayaya muğayir halleri 

itiyat ettiği ve bu uğurda vazifesini bile terk 

eylediği hakkında maddî ve sarih esbaba isti

nat eden Şura kararı musip görüldüğünün ken

disine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

77 21-XII-1930



^  ' Arzuhal verenlerin 

Ş ^  adı, sanı ve otur- 

(lukları yer
Arzuhal hulâsası i KiKMİıncıı kîirarı vc ne sebepten verildiği

1258 Ali Nuri Bey 

Darülfünun idare 

memurları namına 

İstanbul

Maaşlarından tekaüt 

aidatı kesilmekte de

vam edilmesinden 

şikâyet

Bu sene içtimaında çıkarılması mukarrer 

kanunlar arasında temenni edilen hususu te

min edecek ahkâm bulunduğu Bütçe Encüme 

ninden bildirildiğinden o yolda anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. tarihi

78 21-XII-1930

57 I Memetoğlu İbrahim 

4944İ Karamursal kazasının 

I Yaluva nahiyesinin 

I Çukurköy karyesinde

124

5012

186

5075

Kâmil

Mahkûmlar

Burdur

namına

Turgut B.

Askerî Hesap me

murları Mektebin

den mezun 
Burdur

Memnu mıntakada I 

kaldığı için zapte- [ 

dilen arazisinin şim-| 

diye kadar ne bedeli | 

nede kirası verildi- i 

ğinden şikâyet |

Umumî af yapımlası 

hakkında

İhtiyat birinci mü

lâzım rütbesini ka

zanmış, millî müca

delede bir çok hiz

metler etmiş, sonra

dan Hesap memuru 

mektebine girerek 

bitirmiş olduğu hal

de eski rütbe ve 

maaşının madunun

da muavinlik teklif 

olunduğundan şikâ

yet

Yeni bütçeye bunun için tahsisat konulduğu 

Deniz Müsteşarlığından tebliğ edilmiş olmasına 

nazaran bu husustaki arzuhalin Bütçe Encü

menine tevdiine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

79 21-Xn-1930

Umumî affi mucip Dcvletce görülmüş bir 

lüzum olmadığının anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

80 21-XII-1930

Askeri memurlar kanununun 4 üncü mad

desi bu mektebe girmek şartlarını ve çıkanla

rın hukukunu tasrih ettiği ve bu mektebi ih

tiyar edenlerin bu hükümlere tabi olması tabiî 

bulunduğu ve bu hükümlerin başka kanunla 

tearuzu mevzuubahis olmadığı cihetle dileği

nin yerine getirilemiyeceğinin kendisine anla

tılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

81 21-XII-1930

Reis M. M. Kâ. Âza Aza Aza Âza

Ordu Muğla Balıkesir İsparta Ankara Amasya Gaziantap

Şevket Nuri Emin fi. İbrahim halit Ferit Nafiz Ferit

Âza

Hakâri

İbrahim

kza.
Kırşehir

Mazim

Âza

Sivas

Ziyaettin

Âza

Van

Münip
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226 I 

5115'
t

1462 

498 51
I

1403 ı 
4924'

177 I 

5066

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı \ o otur

dukları yel*

Miralay Zade Ham- 

di Ef. ve arkadaş

ları

Amasya Muhtar Me- 

met ve arkadaşları 

Develi.

Kedici oğlu Nuri 

ve arkadaşları. 

Afyon.

1465'

4846

995

4450İ

14|7l Nuri B.

4939 Mütekait Binbaşı 

' Kütahyada Saray 

I mahallesinde .V 16 

' hanede

27 M. Ali Ef.

4913, Sabık sıhhiye me> 

‘ muru 

, İnegöl

Kozanda sabık tel

graf memurlarından 

Sıtkı Efendi oğlu 

Mesut ve kardaşları

Arzuhal hulâsası KuciimtMi k a r a n  ve ııc seİK'pteıı v e r ild iğ i

Mâliyeden aldıkları 

, malların taksitlerini 

, vermeğe muktedir 

I olamadıklanndan şi- 

! kâyet.

İşinden çıkarıldığın

dan şikâyet

Babaları Bahçe P. 

T. memuru Sadık 

Efendinin tasfiyeye 

tabi tutulmasından 

şikâyet ediyorlar

Ordudaki vazifesini 

yaptığı takdir edilen 

bir zabit ve kuman

danın tekaüdünü 

istiyerek aldığı ma

aşa nazaran aynı 

hukuku haiz ve fakat
1

I  hizmetinde bekası 

: caiz görülmiyerek 

j tekaüde tabi tutu

lanlardan daha az 

maaş almasındaki 

nisbetsizlikten şikâ- 

i yet

Temini servet için yapılan eyi ve fena 

bütün neticeleri kendilerine ait olması lâzım 

gelen akıtten şikâyete mahal olmıyacağı ma

mafih Cümhuriyet Hükümeti her türlü kolaylığı 

yapmak siyasetini güderek bu yoldaki müra

caatlar için de bir çare aramakta olduğundan 

umumî bir çare bulunduğu halde bundan ken

dilerinin de istifadeleri tabii olduğunun an

latılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi 

82 24-XII-1930

Mumaileyhin eskidan vaki müracaatı üze

rine lazım gelen tetkikat yapılarak 19-XII-930 

tarihile kararı verilmiş olduğundan bu kara

rın değiştirilmesine mahal olmadığının anlatıl

masına karar verildi.

Karar No K. tarihi

83 24-XII-1930

Serkeşliği, serhoşluğu, sicillerin fenalığı 

hasebile tasfiye edilen mumaileyhin mukaddema 

vaki şikâyeti üzerine tetkikat yapılarak tasfiye 

muamelesinin yolunda olduğu mukaddema en- 

cümenimizce kararlanmış olduğundan eski ka

rarın değiştirilmesine bir sebep olmadığının 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K . tarihi

84 24-XII-1930

Millî Müdafaa Vekâletinden alınan karşıhğa 

göre mumaileyhin yapılan tekaüt muamelesin

de kanuna aykırı bir hal görülememiş isede: 

Orduda iyi hizmet edenler fena hizmet eden

lerden daha az mükâfat görüyor gibi bir 

telâkki hasıl olduğu bu yolda sıklaşan müra

caatlardan his olunmaktadır. Buna temas eden 

kanunlann geçtiği sırada nazarı dikkate alın

mak üzere bu arzuhalin M. M. Encümenine 

tevdiine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

85 24-XİI-1930
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^  i'Trzııİıal vo?enloriu

Şg y , i îKİı, sam ve otur- Ai'zulial lıulâsası 

' (İlıkları yer

Î4 l Abdullah Unııınıî af istiyor

502Q Mahkıımin namına 

Mardin

KiK 'ütno ıı k a r a n  v(‘ ııc sohepten vo i ' i ld iğ i

Umumî af yapılması hususî bir kanun 

neşrine bağlı bir iş olmasına göre dileği 

yerine getirilemiycceğinin anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

86 24-XII-i930

14Q Azime Hanım Umumî af yapılma-

5037 Mahkumlardan sını istiyor,.

Sivas hapisanesinde

285 İH . Derviş. Umumî af icrasını

5174 Umum mahkûmlar i istiyorlar 

namına 

Trabzon.

Ö38 Ayşe Hanım Muhacir oldnğu hal-

4084 Edirne de iskân edilmedi-

Yeni İmaret Bayazıt ğinden şikâyet 

mahallesinden

Umumî af hususî kanunla yapılacak bir iş 

olduğundan dileği yapılmıyacağının kendilerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

87 24-XII-l930

Umumî af ilânı Devletçe gürülecek lüzum 

üzerine hususî kanunla yapılan bir iş olduğu 

için bu dileğin yerine getirilemiycceğinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

88 2 4 -XII-1930

Dahiliye Vekâletinden alınan menfi Harşılık kâfi 

görülmediğinden çağırma üzerine gönderilen 

Da. V. Nn. U. M M. Remzi Bey mumaileyha 

esasen iskân hakkını haiz iken iskân kanununun 

muvakkat maddesinde tayin edilen müddeti 
geçirdikten sonra müracaat ettiği için bir mu

amele yapılması kabil olmadığını ifade etme

sine ve bu da kanuna uygun bulunmasına 

göre dileğinin yerine getirilemediğinin kendi- 

disine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

89 2 4 -XII- 1930

Reis M. M. Kâ. Âza .Aza Aza Aza

Ordu Muğla Balıkesir Kocaeli İsparta Amasya /Erzurum 

Şevket N u ri Emin Kemalettin f i .  İbrahim N a fiz  N a fiz

 ̂Âza Âza Âza
Gaziantep Hakâri Mardin 

f^erit İbrahim Abdiirrezzak

Aza Aza
Rize Sivas 

A k if Ziyaettin

Âza Âza
Tokat Van

M ustafa Fevzi Münip

» > > «

T. B. M. M. Matbaası
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I Cumartesi T. B. IVI. M.

ARZUHAL RNtîÜMENİ

Cumartesi günleri" 

î  basılır ve dagıtı^hr^j

HAFTAL. I K KARAR C E T V E L. İ

Sayı: 5

ea Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

! Arzuiıal hulâsası

210
5090

187

5076

229

H. Tahsin B. 

mütekait binbaşı 

İstanbul Üsküdar 

Hacı Cafer çelebi 

mahallesi gür bakk- 

kal caddesinde No

54 hanede

Millî mücadelede 

güzel vazife gördü

ğünden dolayı B. 

M. M. nin 15-79  

numaralı takdir na- 

mesile taltif olundu

ğu halde 30 liradan 

ibaret tekaüt maa- 

şıle müztar bir va

ziyette kaldığından 

şikâyef

Selim Bert oğlu Ali 

Efendi

Mersinin bahçe ma

hallesinden

M. Ziyaettin Bey 

Samsun

Milli mücadelede 

hizmet ederken Fra- 

nsızlar tarafından 

tutulup küreğe ma

hkûm edildiğinden 

ve senelerce hidema- 

tı şakkada ' kul lanı 1- 

' dığından İstiklâl ma- 

dalyasile veyahut | 

muaveneti nakdiye | 

ile taltifini istiyor.

Ticaret mektebi mu

allimliğine talip' ol

duğu halde diğeri

nin tercih edildiğin

den ve memuriyeti

nin başka yere nakli 

sebebi le satmış ol

duğu evinin yerine 

emvali metrukeden

Encümen kararı ve ne sebe])ten verildiği

Vüksek Riyasete verilen Tahsin Bey imzalı 

arzuhal encümene havale olundu.

Otuz lira tekaüt maaşının azhğından bahsile, 

İstiklâl harbindeki hizmetlerine mükâfaten yeni 

tekaüt kanunundan bir derece istifade etmesi 

rica okınmaktadır.

Keyfiyet tetkik olundu .

Muma ileyh yeni tekaüt kanununun neşrin

den evvel tekaüde sevkedilmiş olması hasebile 

mezkûr kanundan istifadesine imkân olmadığı

nın kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. 

90

_K. tarihi 

28-XII-1930

İstiklâl madalyesi için kanunla muayyen 

müracaat müddeti geçmiş ve muaveneti nak- 

tiye ile taltifine de hali hazır Bütçe kanunun

da bir tahsisat mevcut olmaması hasebile imkân 

görülmemiş olduğundan dileğinin yerine geti

ri İçmediğinin anlatılmasına karar verildi.

Karar No 

^  9 İ~

K. tarihi

28-XII-1930

Yüksek Riyasete verilen Ziyaettin imzalı 

arzuhal encümenimize havale olundu.

Mumaileyh arzuhalinde Samsun Ticaret 

Mektebi Ticarî Hesap ve hendese muallimliğine 

tayinini ve Konyada sattığı eve mukabil emvali 

metrukeden kendisine bir ev tahsisine Mf. V.- 

inin delâlet etmesini istemektedir.

Mf. V. inden gelen cevapta bu muallim

liğin mumaileyh için bir hakkı müktesep ola- 

mıyacağı, inhilâl ettiği ■ takdirde talipler ara-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı vc otur

dukları yer

188

5077

Sami Bey.

İhracat ambar Baş 

memuru sabiki İzmir

167j

5056!

Kadir Efendi 

Adananın karşı ya

ka mahallesinden 

Süleymaniyeli Caf 

oğlu aşiretli Birahas 

oğlu

369

5260

Mustafa Ef: 

Serezlizade ve ar

kadaşları;

Balıkesir 430 mah

reç numaralı tel sa

hipleri

yer verilmesine Mâ

arif Vekâletinin de

lâlet etmemesinden 

şikâyet

Mâliyeden satın al

mış oldukları emlâk 

taksitlerinin tecili 

için

Millî Mücadelede 

istihbarat husu - 

sunda vaki hizme

tine binaen istiklâl 

madalyası istiyor

Millî Mücadeledeki 

hizmetine mebni İs

tiklâl madalyası is

tiyor:

Enciinıeıı kaı an ve ne sebepten verildiği

sında münasibi tayin edileceği iş'ar olunmak

tadır.

Keyfiyet tetkik olundu. Vekâleti Celilenin 

iş'arı veçhile yapılan muamelenin kanunî ol

duğunun, ev meselesininde vekâletin icraatı me- 

yanında hallolunacak mesailden olmadığının 

arzuhal sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No.

92

K. tarihi 

2 8 -XII-1930

İstiklâl madalyası için kanunla tayin edilen 

müracaat müddetini geçirmiş olduğu bittetkik 

anlaşılmış olduğundan arzusunun isafına im

kân olmadığının anlatılmasına karar verildi.

I^arar 1 ^ . K ^ ^ h i __

93 28 -XII-1930

İstiklâl madalyası için kanunla tayin olu

nan müracaat müddeti geçmiş olduğundan 

dileğinin yerine getirilmesine mahal olmadı

ğının anlatılmasına karar verildi

Karar No

94

K. tarihi

28-XII-l930

Yüksek Riyasete taktim olunan Mustafa Ef. 

ve arkadaşlarına ait telgraf encümenimize 

havale olundu.

Mumaileyh ve arkadaşları sekiz senede 

ödenmek üzere emvali metrukeden almış 

oldukları hanelerin taksitlerinin buhranı hazır 

dolayisile tediyesine imkân göremedikleri için 

taksit müddetinin yirmi seneye iblâğı rica 

edilmektedir.

Hususu mezkûr hakkında Ma. V. inden 

gelen cevapta müddetin yirmi seneye iblâğına 

kanunî imkân görülemediği iş'ar olunmaktadır.

Keyfiyet tetkik edilerek iş’arı vaki veçhile 

arzuhal sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No 

95

K. tarihi 

28-XII-1930
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161
5050

Arzuhal verenlerin 

adı,, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

M. Nuri B.

Sabık Kızı İd ize güm

rük müdürü:

Eyyupta Evlicebaba 

sokağı No 2: 

İstanbul

1206

4686

Feyzi B. 

ve arkadaşlan 

tüccarlar. 

Merzifon.

156

5044

Reis

Ordu

Şevket

M. M.

Muğla

Nuri

Rüştü B. Denizabat

Müdürü

Muğla

Aylar ve seneler 

geçtiği halde har

cırahı hakkı ndaki 

müracaatı is'af edil

mediğinden şikâyet

Yüzde altı hcsabile 

ve i ahnan muamele ver- 

I gisinin diğer vergi- 

i lere nisbet olunmı- 

yacak kadar ağır 

olduğuna ve bunun 

bilhassa gıda ala

nından alınması İk

tisadî tesir yaptı

ğından şikâyet

Tasfiye edildikten 

hizmetine irca edil

diği zaman arasın

daki maaşlarının be- 

raet eden memurlar 

. hakktndaki hükme 

kıyasen verilmesi 

veya tasfiye eden 

heyete tazmin etti

rilmesi hakkında

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Müracaat sahibi arzuhalinde de ifade ettiği 

gibi 1Q-V-192Q tarih ve 689 numara ile bu 

iş karara bağlanmış ve kendisine bildirilmiş 

olduğundan tekrar tetkikine dahilî nizamname 

mucibince imkân olmadığının anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No 

“ 96

K. tarihi

2 8 Ö (T H ^ ^

Maliye Vekâletinden ahnan karşılıkta mua

mele vergisinin ihracat eşyası üzerinden kal

dırılmış ve bütçe vaziyeti itibarile bunun 

diğer muamelâta teşmil edilememiş olduğu 

ifade edilmektedir. Malî İslâhatın peyderpey 

icra edilmesine göre icabı halin yapılması 

tabiî olduğunun anlatılmasına karar verildi.

Karar No 

97

K. tarihi 

28-Xİl-i930

İşten eli çektirilerek mahkemeye verilen 

memurların beraetleri halinde maaşları

nın verilmesi hakkındaki hükmün tasfiye 

edilip de sonradan tasfiyesi kaldırılan

lara teşmili kıyas sureıile alacağına ve 

halbuki malî kanunlarda kıyas carî dlmıyaca- 

ğına ve kanunun kendilerine verdiği salâhiyeti 

kanuna tevfik ettikleri işlerde bu işi hüsnü 

niyetle görenlerin zaman ile hükmolunmasına 

mahal olmadığı ve aksi farzedilse bile bu 

merciinde muhakeme ile hallolunacak bir key

fiyet bulunduğu için o yolda anlatılmasına ka

rar verildi.

Karar No.

28-12-1930

Kâ. Âza Âza

Balikesir Kocaeli İsparta 

Emin Kernalettin H. İbrahim

98

Âza 

Ankara 

Halit Ferit

K. tarihi 

28-XİI-l930

Âza

Amasya

Nafiz

Âza Âza Âza Âza Aza Âza

Erzrum Gaziantep Hakarî  ̂ Mardin Sivas Van

Nafii Ferit İbrahim Abdûrrezmk Ziyaettin MUnip
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"â I Ârzııhal verenİerin 

g gr adı, sanı ve otur- 

duklan yer

900

4349

Bolunun Gökçe na

hiyesini Çorak kö

yünden Zenne oğlu 

Memet Ef.

Arzuhal hulâsası

Mazuliyet maaşının 

kat'ından ve saireden 

şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Memet Efendi imzasile Yüksek Reislik 

makamına takdim olunan arzuhal encüme

nimize havale edilmiştir.

Mumaileyh, mülğa Babı Meşihat Heyeti 

tefişiyesi mukayyidi iken 1 teşrinisani 338 
tarihinde umum meyaninda açığa çıkarılmiş 

ve 500 kuruş mazuliyet maaşı tahsis edilmiş 

isede 10 eylül 341 tarihinde maaşına muadil 

Konya Vilâyeti mûftilik kitabetine tayin edil

miş ve harcırahının verilmemesinden bizzarure 

gidemiyerek yakın bir yere tayinini istirham 

etmişken mazuliyet maaşının kat'ı cihetine 

gidildiğinden şikâyet etmekte bulunmuştur.

Oerek Diyanet İşleri Riyasetinden gelen 

tezkerede ve gerekse encümene davet edilen 

Müdür Tevfik Beyden alınan izahata ve sici

line nazaran Mumaileyh Memet efendiye 

teklif edilen memuriyeti kabulden imtina etti

ği ve bu hususta vaki son tebligata da «mev

sim! şitada maşiyen azimet gayri kabildir. 

Senelerdenberi mingayrihaddin milletime hiz

met ettim. Gaye bizim gibi biçareğânı himaye 

ise bulunduğum muhite civar bir mahalle tayinim 

ile tesririm cihetine gidilmesi ve budü mesafe 

teklif olunduğundan bizzarure icabet edemiye- 

ceği cihetle maaşının katı matlup ise kadere 

serfüru edeceği . . . »  yolunda çevap vererek 

taallül etmiş olması hasebile almakta olduğu 

mazuliyet maaşı 3 mart 926 senesinde kate- 

dilmiştir.

Her ne kadar harcırahının peşinen veril

memesi esbabı şikâyeti arasında görülmüş 

ise de Konya müftülük kâtipliği, tayini vilâyete 

ait memuriyetten olmasına ve zaten vilâyet 

hududundan itibaren alacağı harcırahın 400 

kuruş kadar cüz'i miktarda olması itibari le 

memuriyeti kabul ederek Konvaya muvasala

tından sonra da almakta bir mahzur görüle- 

miyeceği cihetle ademi icabeti doğrudan doğ

ruya yakın bir yere tayinini temin etmekten 

ileri geldiği anlaşılmış ve mensup olduğu 

dairece de buna imkân görülememiştir.

Keyfiyet müzakere edilerek işarı vaki dai

resinde yapılan muamelenin kanunî olduğuna
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1 Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karaı ı ve ne sebepten verildiği

104|

4992

Ayvalıkta Vehbi B, 

mahallesinde 3048 

numaralı hanede 

Osman Kavas

i ve keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

I karar verildi.

! Karar No K. tarihi

. 99 31-xTi-1930

Vefat eden oğlu için 

vermiş olduğu 650 

lira bedelin kendi

sine iadesine drir.

Osman kavasın Riyaseti Celiieden muhavvel

13-10-930 tarihli arzuhali encümenimizece 

tetkik olundu. Mumaileyh arzuhalinde oğlu 

323 tevellûtlû Memedin son mnayenesinde 

650 lira bedeli nakti vererek bir sene tecili 

üzerine berayı talim celbine intizarda iken 

dokuz ay sonra öldüğünü ve bu sebeple ver 

diği 650 lira bedeli natdinin ikinci oğlu324 

doğlumlu Ali için verilmek üzere kendisine 

iadesini istemektedir. Keyfiyet M. M. Vekâleti 

Celilesinden sorularak alınan cevapta mükelle

fiyeti askeriye kanununun 107 inci maddesin

deki sarahat mucibince tervici istidasına imkân 

olmadığı ve elyevm silâh altında olan diğer 

oğlu Ali namına kabulinde imkân kanunnî 

görülmediği ve keyfiyetin evvelce vekâlete mü

racaat etmiş olan mumaileyhe tebliğ olunmak 

üzere kolordusuna yazılmış olduğu işar olun

muştur.

Encümenimizce keyfiyet tetkik edilerek 

mükellefiyeti askeriye kanununun bedeli nakti- 

lerin ne vakit ve negibi şerait altında esbabına 

ret ve iade olunacağından bahis 127 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasında ( bedel verüpte 

talimleri ertesi seneye talik edilenlerden bedel

lerinin tarihi itasından itibaren altı ay mürur 

etmeksizin vefat etmiş olmak ... ) diye sarahat 

olmasına ve halbuki Memet efendinin bedeli

nin tarihi itasından 9 ay sonra vefat ettiği 

babasının arzuhalindede musarrah olmasına 

nazaran mumaileyh Osman kavasın talebinin 

tervicine imkân olmadığı anlaşılmış olmakla 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Kararjslo.

100

K. Jarihi

31-xTl-i930
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ed Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4904

1383

Karamürsal Hacı 

Memet mahallesinde 

mukim Karamürsal 

sıhhat m.emuru sabı

kı Recep Ef.

Tasfiye Kararının ref- 

ine dair

5113

224

Mütekait miralay 

Niyazi Bey

Heyeti mahsusaca 

nisbeti aokeriyesinin

Beyoğlu Kurtuluş | kesilmesinden şikâ- 

caddesi M 87 ! yet

Sabık Karamürsal kazası sıhhat memuru 

Recep imzasile Yüksek Riyasete takdim kılınan 

ve tasfiyesinden şikâyeti havi arzuhal encüme

nimize havale olunmuştur.

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden 

keyfiyet sorularak alınan cevapta mumaileyhin 

âmirlerinin kanuna müstenit olan emirleri ifa 

etmemekte mütetabbiplik etmekte serkeşliği 

itiyat etmiş bulunması ve ayni vazife ile diğer 

mahallerde bu gibi hallerinden dolayi azil 

veya tecziye edilmek suretile bir memura ya- 

kışmıyacak ahvali müsbet olması itibarile me

murin kanununun muvakkat maddesine tevfi

kan tasfiyeye tabi tutulduğu iş'ar olunmakta

dır. Keyfiyet encümenimizce tetkik ve müza

kere olunarak mumaileyhin sicilinin tetkikina 

ve davet olunacak selâhiyettar bir memurdan 

bu bapta izahat alınmasına karar verilmiş ve 

kararı vakıa tevfikan 31 - X II - 930 tarihinde 

vekâleti müşarünileyhadan gelen sicil ve me

murlar müdürü Doktor Zihni B. dinlenmiş ve 

dosyası tetkik edilmiştir.

Filhakika mumaileyh mukaddema tayinleri 

vilâyetlere ait olan memurlardan olması 

ve bulunduğu vazifeden müteaddit defalar 

çıkartılarak tecziye edilmiş olması mesleki ha

ricinde orman memurluğunda rüsumat memur

luğu gibi işlerde de bulunması ve esasen mes

lek mektebi mezunu olmaması ve yalnız son 

memuriyeti olan Karamürsal sıhhat memurluğu 

Vekâleti Celilece tasdik edilerek vekâlet me

muru sicilini haiz olması ve şukadar ki mu

maileyhin bu memuriyete arz olunduğu veçhi

le süihali görülmesi sicilinin tetkikinden ve 

Zihni Beyin de verdiği izahatten anlaşılmış 

olmakla hakkında ittihaz olunan tasfiye kara

rının yerinde olduğuna ve keyfiyetin mumai

leyhe anlatılmasına kara verildi.

Karar No K. tarihi

101 31-XII-1930

Vüksek Riyaset makamına takdim olunan

E. H. Miralay mütekaidi Niyazi Bey imzalı 

arzuhal encümene havale olundu.

Mumaileyh Heyeti Mahsusaca nisbeti aske-
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

riyesinin kat’ı suretile mağdur edildiğinden ve 

tekaüt maaşı alamadığından bahisle icabı ma- 

deletin icrasını telep etmektedir.

Keyfiyet tetkik edildi.

Heyeti Mahsusalarca verilen kararları tetkik 

etmek üzere teşekkül eden Âli Karar Heyeti 

dağılmış olduğundan mumaileyhin arzusunun 

isafına imkân görülemediğinin anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

102 31 -XII-1930

Reis

Ordu

Şevket

M. M. 

Muğla 

Nuri

Kâ.

Bahkesir

Emin

AzdL
Kocaeli

Kemalettin

Âza

Amasya

Nafiz

Âza

Gaziantep

Ferit

Âza

Mardin

Abdürrezzak

Âza

Sivas

Ziyaettin

Âza 

Tokat » 

Mustafa Vasfı
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^  Arzuhal veı-enk'riu 

^ udi, sam ve otur- 

*̂1 duklai'i yer

1436İ Kobakoğlıı İsmail

4958 Hakkı B. ve rufakası

I Samsun

Arzuhal hulâsası Kııciinu*]! k a i ‘a i ‘1 vt' lic sc‘)K‘)>tA‘n v e r i ld iğ i

Tapu Müdürü Faruk 

Beyin lıilâfı kanun 

harekâtından ve sa- 

ireden şikâyet

Yüksek Riyaset makamına takdim olunan 

ve hulâsası yazılan tclgrafname okundu.

Buna dair Ma. V. ne yazılan tezkereye 

gelen cevapta:

Samsun Tapu Müdürü Faruk B. telgrafta mev- 

zubahs olan meselelerden dolayı değil, eli iş

ten çektirilmiş olan başkâtibi dairede istihtam 

etmemesinden dolayı mıntaka müfettişliğince 

işten el çektirildiği ve ahiren başkâtibin me

mur sıfatile değil zarurî bazı sebeplerden 

dolayı yardımcı olarak gayri resmî bir surette 

çahştırıldığı anlaşılması üzerine mumaileyh 

Faruk B. vazifesine iade olunmuş olduğu; sair 

hususattan dolayı Faruk B. hakkında yaptırı

lan tahkikatı havi evrak Şurayı Devlete gön

derilmekle beraber kendisi de Manisa Tapu 

Müdüriyetine nakledilmiş olduğu iş'ar olun

maktadır.

Keyfiyet tetkik olundu. Şikâyeti mucip ah- 

valdan dolayı mumaileyh Faruk B. hakkındaki 

tahkikat evrakı Devlet Şurasında derdesti mu- 

amele olduğundan makamı aidince tetkikat 

neticesine göre muamele ifasının tabii oldu

ğunun İsmail Hakkı B. ve arkadaşlarına anla

tılmasına karar verildi.

Tapuyu da fek ettirmiş olduğuna dair mah

kemeden aldığı ilâmın musaddâk suretini rap- 

ten 6-XII-1930 tarihli ikinci arzuhali ile tekrar 

Riyaseti Celileye müracaatla Arzuhal Encümeni

nin mukaddema vermiş olduğu karar hükmü

nün tekemmül ettirilmesini ve mağduriyetine 

nihayet verilmesini talep etmektedir.

Keyfiyet tetkik olundu. Mumaileyh İsmail 

Hakkı Beyin davası hakkında Devlet Şurasının 

vermiş olduğu kararın lâzimülinfaz olduğuna 

dair encümenimizce verilen karara tevfikan
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50191

ı s T ,

5261,'

374

Kavalah Kobakoğlu 

İsmail Hakkı Bey 

Samsun.

Lehine sadır olan 

Şurayı Devlet kara

rının henüz tatbik 

edilmemesinden şi

kâyet ve tapu fekki 

için mahkemeden 

karar aldığından 

bahsile temadii ma

ğduriyetine meydan 

verilmemesine dair

muamelenin ikmali hakkında Dahiliye Vekâle

tince tebligatta bulunulduğu anlaşılmıştır. 

Yalnız tapu fekkine dair Samsun Hukuk 

Mahkemesinden sadır olan ilâm mezkûr hane

nin şağili olan Dramalı Fuat B. tarafından 

temyiz edilmiş olduğu İsmail Hakkı Beyin 

şifahî ifadatından anlaşılmış olmakla Temyiz 

Mahkemesinden sadır olacak hükme intizar 

zarurî olduğu ve malıkemei müşrileyhaca 

ilâm hükmü tasdik edilirse Şurayı Devlet 

kararına tebean hakkının itasına ve muamele

nin tekemmülüne mani hiç bir sebep kalmı- 

yacağının mumaileyh İsmail Hakkı Beye anla

tılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

103 4-Î-1931

Samsunda mukim Kobakoğlu Ismai! Hakkı 

imzasile Yüksek Riyasete takdim kılınan arzu

hal encümenimize havale olunmuştur.

Mumaileyh arzuhalinde Devlet Şurasından 

lehinde sadır olan 708 numaralı kararın infazı 

' lâzım geldiğine dair B. M .M . Arzuhal Encüme- 

Ininin vermiş olduğu karara tevfikan muamele ic- 

i rası Dahiliye Vekâletince Samsun Vilâyetine işar 

I olunmuş isede Vilâyeti müşarileyhaca işarı 

I vakıa tevfiki hareket edilmediğinden ve her ne 

! kadar son tebligata göre matlubunun isafı ci- 

, netine gidilmiş isede mevzubahis hanenin ahara 

verilmesinden dolayı tapusunun fekki için 

1 mahkemeye müracaatın zarurî olduğunun ken- 

I dişine tebliğ edilmesinden ve binnetice ortada 

' lâzımülinfaz bir Şurayı Devlet kararı varken 

ve bu karara tevfikan hane kendisine teslim 

I edilerek şağıli bulunan Dıramah Fuat Beyin 

i mahkemeye müracaat etmesi iktiza ederken 

; kendisinin mahkemeye müracaat ettirilmesinin 

I muvafıkı madelet olamayacağından şikâyet et

mektedir.

Mumaileyh İsmail Hakkı Bey vekâletin teb

liği üzerine mahkemeye bilmüracaa tapunun 

fekki için aldığı ilâmın bir sureti musaddaka- 

sını da raptederek Yüksek Riyasete takdim 

ettiği 6-12-930 tarihli son arzuhali ile ilâm 

münderecatı tetkik edilerek mumaileyhin şifahî 

ifadesile de teeyyüt ettiğine göre Dıramah Fuat
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(lukları yor

1416

4938

Kocaeli Vilâyeti mer-ı Arazilerine fazla kıy- 

kez kazasına merbut j met konulmak sure- 

Emin Bayraktar he- ı tile vergilerinin ço-

yeti ilıtiyariyesi ğaltılmasıncian şikâ

yet

1290

4770

Birinci mülâzım 

Tevfik Efendi

Mumaileyh Tevfik 

Efendi katil mesele-

jandarma Zabit Mek-J sinden dolayı mev-

tebinde

Konya

kuf olduğu halde 

kendisine kanuna tev-̂  

fikan bir nefer tayini | 

verilmediği ve bu ' 

bapta ailesi efradı j 

nazarı dikkate alın

madığı ve muhakeme-

Enciiınerı kararı ve ne sebepten verildiği

Bey mezkûr hükmü temyiz ettiği anlaşılmış 

olmakla Temyiz Mahkemesince verilecek karara 

intizarın zarurî olduğunun ve hükmü mezkûr 

Temyizce tasdik edildiği takdirde hakkı meş- 

ruuna tesahup etmeğe mani başka bir sebep 

kalmıyacağının mumaileyhe anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. 

10^

K. tarihi 

4-1-1931

Hulâsası yazılan istida üzerine Ma. V. 

inden gelen cevapta:

Arazilerine fahiş kıymet takdir edildiğinden 

bahisle mezkûr köy heyeti ihtiyariyesinin mu

kaddema Başvekâleti Celileye takdim ettikleri 

ayni mealdeki arzuhalleri üzerine j^eyfiyet 

Kocaeli Defterdarlığından sorulmuş olan ce

vapta mezkur köy arazisinde hususî tadilât 

icrasına lüzum gösterilmiştir.

Binaenaleyh 302 tarihli emlâk nizamnamesi 

ve ana müteferri ahkâma tevfikan mükellefler 

arazilerine mukadder kıymetlerin fahişiyetini 

iddia ile ayrı ayrı müracaatta bulunduklan 

takdirde bu baptaki müracaatları nazarı dik

kate alınmak suretile ahkâmı kanuniye ve ni

zamname dairesinde hususî tadilât icrası lâ

zım geleceğinin mezkûr köy heyeti ihtiyariye- 

sine tebliği için 21-11-930 tarih ve 1114/100 

numaralı tahriratla Kocaeli Defterdarlığına 

iş'ar olunduğu bildirilmektedir.

Keyfiyetten olsuretie Emin Bayraktar köyü 

İhtiyar Heyetinin haberdar edilmesine karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

105 4-1-1931

Yüksek Reislik makamından encümenimize 

havale olunan ve hulâsası yazılan arzuhal Ad. 

ve M. M. V. lerine gönderilmiştir.

Ahnan cevaplarda :

Maaş itasının kanunen imkânsız olduğu 

ve yalnız 1108 numarah kanuna müzeyyel 

1574 numarah kanun mucibince bir nefer 

tayini verileceğinden buna göre tayinin veril

mekte olduğu mamafih bu iaşe hususunun 

efradı ailesine de teşmili kanunen mümkün
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sinin süratle intacını 

şikâyet ve talep et

mektedir.

73

4960

i Ayvalık Burhaniye 

Edremit küçük köy 

î papazlık fabrikator- 

ları namına sabuncu 

zade Kemal Bey

olmadığı ve davasının sürüncemede kalması 

sebebine gelince davanın mercii rüyeti hakkında 

Konya Ağır Ceza Mahkemesile Kolordu Askerî 

Mahkemesi arasında vazife noktasından tahad- 

düs eden ihtilâfın Temyiz Mahkemesi Heyeti 

Umumiyesince bittetkik davanın rüyetine dair 

'vereceği karara intizardan ileri geldiği maamafih 

I bu davanın rüyetine Askerî mahkemenin salâ- 

hiyettar olduğu hakkında mahkemei müşar- 

ileyiıaca karar verilmiş olduğundan bu karara 

göre mezkûr davaya müteallik evrakın Askerî 

mahkemeye tevdi olunduğu işar olunmaktadır.

Keyfiyet tetkik olundu. Müşteki Tevfik Efen

dinin dileğinin yerine getirilmiş olduğunun 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

106 4-1-1931

Zeytin tasirinden 

alınan muamele ver

gisinin ilgası tale

bine dair.

Yüksek Reislik’ makamına takdim kılınan 

arzuhal Encümenimiz tarafından Mal. Vekâ

letine gönderilerek mütaleası soruldu.

Gelen cevapta.

Muamele verğisi kanununun müzakeresi za

manında muhtelif encümenlerde geçirdiği sa

fahattan bahsedildikten sonra Maamafih geçen 

sene ihracat mevadından bu vergi kaldırılmış 

ve 1931 malî senesi bidayetinden muteber 

olmak üzere varidat bütçesi lâyihasında da 

yazıldığı üzere ihracat mevaddile birlikte sınaî 

rnüesseselerden de bu verginin kaldırılması 

tekarrür ettiği ilga keyfiyetinin 1930 senesin

den tatbikatına başlanılmasına imkân olma

dığı iş’ar olunmaktadır.

Keyfiyet tetkik olundu. Vekâletin iş'arından- 

da anlaşıldığı veçhile derdesti müzakere lâyiha

nın Meclisi Âlice kabulünden sonra şikâyeti 

mucip olan ve ihraç mallarımızı rakip mallara 

karşı koruyamayan bu hale nihayet verileceği 

tabiî olduğundan lâyihanın kabulüne intizar 

edilmesinin anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

107. 4-1-1931
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3Q1 İdris Efendi ve rü- 

5282 fekası. Konya Ereğli 

101 mahreç numa

ralı teli^raf saliibi
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Ziraat makinelerinin 

tazminatı seyanen 

verileceğine intizar 

etmekte iken Cemil ‘ 

ve Mustafa Efendi

lere ait makinelerin 

bedelleri verilerek 

mugayiri hakkuadil 

hareket edilmesinden 

şikâyet

Yüksek Riyaset makamına takdim edilerek 

encümenimize havale edilen İdris Efendi ve 

arkadaşlarının imzalarını taşıyan telgrafname 

ye İk. Vekâletinden gelen cevapta:

Telgrafta mevzubahs Cemal Efendinin ve

fat etmiş ve perişan bir vaziyette kalan aile

sine ait tazminat ta bir muavenet olunmak 

üzere tesviye edilmiş olduğu tazminatın tedi

yesinde vilâyetler için hurufu heca sırası takip 

edilmekte olduğundan Konya ve mülhakatına 

ait tazminatm şubat ayı zarfında tesviye edi

leceği iş'ar olunmaktadır.

Keyfiyet müzakere olundu. Vekâletin iş'arı 

veçhile gelecek ay içinde bulundukları mınta- 

kanın tazminat tevziatına başlanılacağının' 

İdris Efendi ve arkadaşlarına anlatılmasına ka

rar verildi.

Karar No K. tarihi

108 4-1-1931

950 i 

4414'

4944'

1451

4972

1449

432

3766,

187

3500

Hayri p]ey Mülğa 

Babı âli istişare oda

sı Muavinlerinden 

İstanbul Beyoğlunda 

Pangaltıda Bilezikci 

sokağında 1^6 ve 

108 numaralı hanede

Muhtelif tarihlerde 

gönderdiği arzuhal

lerinin neticesini 

sormaktadır.

Yüksek Reislik makamına takdim ettiği 

telgrafname ile hakkında ne gibi karar veril

diğini anlamak isteyen llayri Beyin dosyası 

tetkik olundu .

Mumaileyh hakkında 26-2-928 tarih ve 

349 numaralı ve 12-12-928 tarih ve 151 

numarah kararlar verilmiş ve bu kararlara 

itirazen verdiği arzuhal üzerine kararı sabıkın 

tebdiline bir sebep olmadığına dair 20-3-929 

tarih ve 442 numaralı karar verilerek kendi

sine tebliğ edilmiş olduğundan yine eski iddi

alarında İsrar etmek üzere verdiği 22-9-930 

ve 23 - 9 - 929 tarihli arzuhallerinin hifze- 

dildiği anlaşılmış olmakla son telgrafımnda 

dosyasına ilâve edilerek hıfzedildiğinin ken

disine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. 

109

K. tarihi 

4-1-1931

32 ; Mahşer Ruhefza Ha- Gayri mübadillere

4919' mm verilecek paranın

' İstanbul Beyazıt Si- henüz tediye edil-

, mitçi sokağında .V4 mediğinden şikâyet

Mahşer Ruhefza Hanım tarafından M. M. 

Riyasetine takdim kılınan arzuhal münderecatı 

hakkında Maliye Vekâletine sorulmuştu.

Gelen cevapta:

Yunan Hükûmetile yapılan son itilâfname 

mucibince alınan 62 500 İngiliz lirasının tev

ziine İstanbuldaki gayri mübadiller takdiri
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109

4997

Saraç zade Halit B. 

ve arkadaşları 

Amasya.

Emvali metrukeden 

aldıkları gayri men- 

kulâtın taksitlerini 

ödemek hususunda- | 

ki müşkülâtı nazarı 

i dikkate alarak sekiz
I

i sene müddetin hûkû- 

i metçe tesbit edilecek 

i faizide kabul edilmek 

şartile yirmi seneye 

iblâğı istirhamına 

dair.

1434İ

4956İ

Samsun Nüfus Mü

dürü Asım Bey

kıymet komisyonu marifeti le devam edilmekte 

olduğu iş'ar olunmuştur.

Ruhefza Hanımın keyfiyetten haberdar edil

mesine karar verildi.

Karar No K. tarihi

l iO  4-1-1931

Hulâsası yazılan arzuhal üzerine keyfiyet 

Maliye Vekâletinden soruldu.

Gelen cevapta:

Bedelleri sekiz taksitle tesviye olunmak üze

re satın ahnan emval taksitlerinin yirmi sene 

müddetle temdidine mesağı kanunî görülmediği 

işar olunmaktadır.

Filhakika müddetin temdidine dair yeni 

ahkâm konulmadıkça müsdedilerin taleplerinin 

isafına imkân olmadığının anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

_ 4-1-1931

Tahvili memuriyet 

ettirilmesinden şi

kâyet

Asım Bey tarafından Yüksek Riyaset ma

kamına gönderilen telgrafta:

Memurin kanununun 42 inci maddesi hi

lâfına Tokat Vilâyetine nakledildiğinden şi

kâyet etmektedir.

Keyfiyet Dahiliye Vekâletinden sorularak 

ahnan cevapta dahiliye memurları kanununa 

tevfikan diğer nüfus müdürleri meyanında 

maaş ve sınıfla Tokat Nüfus Müdürlüğüne 

nakledilmiş ve halen Tokat Nüfus Müdürlü

ğünde ifayı vazife etmekte bulunmuş olduğu 

iş’ar olunmaktadır.

Encümenimiz bu muamelenin kanuna mu

vafakatim bittetkik görmüş ve mumaileyhin 

bilâhare rizası inzimam ettiği halen tayin edil

diği memuriyeti cedidesinde çalışmakta olma- 

sile anlaşılmış olmakla o!veçhile anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

112 4-1-1931



7 -

Ö p ! 
N ,M
-ti I

4902|

1381i

Araılıaİ verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzul)al hulâsası Encümen kaı-arı ve ne sebepten verildiği

Yakup oğlu Ziya 

Efendi

Samsun Hükümet 

karşısmda hürriyet 

caddesinde marangoz 

Murat usta karşisin- 

daki hanede mukim

Samsun Sivas hattm- 

da istihdam edilme

kte iken açığa çıka 

nldığından şikâyet

195 : 

5084
Fıra 8 ambarları 

memuru Hacı Osman 

Efendi zevcesi Ayşe 

Hanım.

Zevcinin hapiste ol

ması dolayısile kesi

len 3 aylık maaşın 

verilmemesinden şi

kâyet

Yüksek Riyasete takdim ettiği arzuhalinde 

j hulâsada zikredilen hususat Encûmenimizce 

I ait olduğu vekâletten soruldu.

Gelen cevapta mumaileyh Ziya Efendinin 

1 Samsun Sivas hattında istihdam edilmekte iken 

i yol çavuşluğu imtihanına dahil olmak istemesi 

I üzerine icra ettirilen sıhhi muayenesinde 

i gözlerinden malûl olduğu ve faal hidematta 

j istihdamının gayri caiz olduğu anlaşılmış ve 

hizmetinede ihtiyaç kalmamış olduğundan mu

vakkaten bulunduğu hizmetten affedilmiş ve 

ahvali sihhıyesinin müsaadesizliğinden dolayı 

tekrar tavzifi mahzurlu görülmüştür. Muvakkat 

müstahdeminden olması dolayısile sicili hakkı

nda bir dosya mevcut olmadığı iş'ar olunmakta

dır.

Keyfiyet tetkik olundu. Mumaileyhin hakkı

nda yapılan muamelenin usulüne muvafık 

olduğu anlaşılmasına mebni arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. 

113

IC t^ihi 

4-1-1931

Ayşe Hanım tarafından verilen arzuhal 

encümenimize havale olundu.

Sebebi şikâyet zevci fırka 8 ambarları 

memuru Hacı Osman Efendinin hakkında tat

bik edilen hapis cezasını çekmekte iken gayrı 

mevkuf kaldığı 3 ay müddet için maaşatının 

verilmesini istemektedir.

M. M. Vekâletinden gelen cevapta muma

ileyh Hacı Osman Efendi kuyudatı tahrif su- 

retile arpa suiistimalinden dolayı Dördüncü 

Kolordu ümera ve zabitan Divanı Harbince 

ve Türk ceza kanununun iki yüz ikinci mad

desine tevfikan 5 ay hapsine ve altı ay memu

riyetten mahrumiyetine mukabil 1077 numaralı 

kanun mucibince o kadar müddet açığa ihra

cına karar verilmiş muhakemesinin mevkufen 

cereyan etmiş ve müddeti mahpusiyetini ikmal 

etmiş olması hasebile kolorduca tahliye edilmiş 

olmakla beraber mebhus suiistimali kuyudatın 

tahrifi suretile olduğundan ve bu suretle 

cürüm ihtilâs mahiyetinde bulunduğundan 

temyizi dava edilmiş ve askerî temyiz mahke

mesince mezkûr hüküm nakzolunmuştur.
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N I

Arzuhal verenlerin 

adı, sam vc otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası I EııcüiHeıı kai'Mi'i VC uv. sebe])teıı verildiği

Nakzen cereyan eden muhakame neticesinde 

Osman Efendinin tekrar tevkifine lüzum görül 

müş ve muhakemenin hitamında ihtilastan 

dolayı 40 ay 10 gün müddetle ağır hapis 

cezasile mahkûmiyetine karar verilmiştir.

Evvelki tevkif ve tahliye tarihleri arasında 

evvelki kararın altı ay memuriyetten mahru

miyete mukabil açığa ihraca müteallik 

kısmın iktisabı kat'iyet etmesine intizaren 

kendisine vazife tevdi edilmemesi ve bu kıs

mın tatbikına müncer olmak üzere böyiece 

açıkta kalması halinde, açık maaşı istihkakı 

1574 numarah müzeyyel kanunun ikinci mad

desi mucibince ihtilas ve irtikâ,'tan dolayı 

mahkûm olduğu cihetle mürtefi olması hase- 

bile mevkuf kaldığı müddetçe kendisine yalnız 

beş aylık nefer tayini iâtihkaKinın verildiği 

iş'ar olunmaktadır.

Keyfiyet tetkik olundu Mumaileyh Osman 

Efendinin ihtilâstan olan mahkûmiyeti Askerî 

Temyiz Divanınca 40 ay 10 gün olarak tas

dik edilmiş olmasına mehni 1108 numarah 

maaş kanununa müzeyyel 1574 numaralı ka

nunun (fihtilâs ve irtikâptan başka vazifelerine 

müteallik hususlardan dolayi muhakeme edil

mek üzere açığa alınan zabitlerle askerî me

murlara muhakemeleri müddetince yarım ma

aş verilir. Muhakemeleri neticesi beraet 

etseler de kendilerine ayrıca bir şey verilemez» 

suretindeki ikinci maddesi ve ihtilâs ve irti

kâp suretile açığa çıkarılan ve vazifelerinden 

veya adî ve şahsî suçlardan mevkuf olarak 

muhakeme altına alınan zabitlerle askerî me

murların muhakemeleri müddetince yazılı 

efrat gibi iaşeleri temin olunup kendilerine 

berat etseler dahi mevkuf oldukları müddet 

için bir şey verilmez. » mealindeki üçüncü 

maddesi veçhile mumaileyh Osman Efendinin 

açık maaşı talebine hakkı olamıyacağı bittet- 

kik anlaşılmış olmakla arzuhal sahibi Osman 

Efendinin zevcesi Ayşe Hanıma anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No K. tarihi

114 4-1-1931



-  9 -

'

146 , 

5034!

281 ' 

51 lüi

Aı-zuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları ver

Aı-zulial hulâsası

Müiğa İskân me nu- 

ru Recep ve kâtibi 

Salih Efendiler 

Kuşadası

Üç aydanbcri açıkta 

oldukları halde he

nüz nısıf maaşlarının 

verilmediğinden şi

kâyet

EiKninıen kararı vc nc sebepten verildiği

Recep ve Salih efendilerin mukaddema çek

miş olduğu telgrafta Recep Efendinin sonradan 

verdiği ayni maaldeki arzuhali Yüksek Riyaset 

makamından havale edilmiş ve keyfiyet Dahi

liye Vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta :

Haziran 930 tarihinden itibaren memuriyeti 

lağvedilip açıkta kalan iskân memurlanmn 

ve diğer memurinin tedavi ve ikramiyele

rine ait 930 senesi bütçesine mevzu 788 

numaralı kanunun tatbiki masrafı vilâyata 

taksim edilmiş olmasından İskân Memuru 

Recep ve kâtibi Salih Efendilere iki aylık 

tam ve bir aylık nısıf maaş havaleleri 

verilmiştir. Münakale icrası Meclisi Âlice 

kabul edildikten sonra matlubatı olanla

rın bakiyei istihkaklarının kamilen tesviye 

edileceği iş'ar olunmaktadır.

Keyfiyet müzakere olundu. Recep ve Salih 

Efendilerin taleplerinin yerine getirildiği anla- 

şıldığıncfan o yolda anlatılmasına karar verildi

Karar No 

115

K. tarihi 

4-1-1931

Reis

Ordu

Şevket

M. M.

Muğla

Nuri

Kâ.

Balıkesir

Emin

Aza

Kocaeli

Kemalettin

Âza

Amasya

N afiz

Âza 

Gazi Antep 

Ferit

Aza

Giresun

Şevket

Âza

Kırşehir

Hazım

Aza

Mardin

Abdiîrrezzak

k 7 .d i

Sivas

Ziyaettin
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s basılır ve da.CMtılır i

HAFTAL- IK KARAR C E T V E L-İ
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İ _ j  

70 ~ 

4957

Arzuîıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Mudurnuda arzuhal

ci Besini Ef.

Aı-zuhal hulâsası KnciiırK'iı kaı*îii‘] v(3 ııe seb(n)teıı vcM-ildi^-j

Hakkında 3 ay on 

gün hapis 100 lira 

cezayi naktî altı ay 

vazifeden ırıahrumi- 

yet ve fazla aldığı 

900 liranın esba

bına iade kararı ve

rilen Mudurnu Hu

kuk Hâkimi Ali 

Rıza Beyin henüz 

vazifesine nihayet 

verildiğinden şikâ

yet olunmaktadır.

13̂ 5 Rize Vilâyetinin Ke- 

5023 ndirliKöyû Muallimi 

' Yusuf Ziya Ef.

Rize Maarif Müdürü 

ile arasında mevcut 

adavet saikasile tas

fiyeye tabi tutuldu

ğundan ve müddeti 

kanuniyesi zarfında 

Devlet şurasına mü

racaat edemediği ci

hetle davasına bakı

lmadığından bahisle 

tasfiyesinin ref ini ve

B. M. M. Riyaseti Celilesine çekilen ve 

hulâsası yazılan telgrafname üzerine Adliye 

Vekâleti Celilesinden sorulmuştur.

Gelen cevapta:

Vazifei memuriyetini sui istimal eden Mu

durnu Hukuk Hâkimi Ali Rıza Bey hakkında 

Fiolu Ağır Ceza mahkemesinde icra kılınan 

muhakeme neticesinde sabit olan filinden dolayı

3 ay 5 gün hapsine ve muvakkaten memuri

yetinden mahrumiyetine ve cezasının teciline 

karar \erilmiş ve kararı mezkûr aleyhine de 

mumaileyh tarafından temyiz edilmiş olmakla 

evrakının temyiz mahkemesine gönderilmiş ol

duğu Bolu M. U. liğinden bildirilmiş olduğu 

iş'ar olunmaktadır.

Keyfiyet tezekkür olundu. Mumaileyh Ali 

Riza Beyin evrakının Mahkemei Temyizde ol

ması ve bu hususta henüz nihaî karar veril

memiş bulunmasına mebni Temyiz Mahkeme

sinin vereceği nihaî karara intizarı zarurî ol

duğunun Besim Efendiye anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

116 14-1-1931

Hulâsası yazılan arzuhal Maf. Vekâletine 

gönderildi.

Gelen cevapta:

Rizenin kendirli Köyü Muallimi Yusuf Ziya 

Efendinin tahakkuk eden aczi ve kabiliyetsiz

liğine binaen memurin kanununun muvakkat 

maddesi mucibince tasfiyeye tabi tutulduğu 

tahriren meramını anlatmaktan aciz, umumî ve 

meslekî malumatı mefkut ve müteaddit defalar 

yeni harfler için imtihana girmesine rağmen 

muvaffak olamamış ve nihaî kursta da kazana-
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Arzuhal verenlerin 

^  i adı, sanı vo otrır- 

I (hıkla rı yeı*

Arzuhal hulâsnsr Knciijîic'iı karaiM ve ııc ycbopteu vcrildig’i

masarifatırıııı tazmin 

ettirilmesini talep 

etmektedir.

mamış ve ayrı iki müfettiş tarafından verilen 

raporlarda miittefikan tasfiyesi talep edilmiş 

olduğu ve vücudundan katiyen istifade memul 

olıniyan Yusuf Ziya Efendinin tekrar meslekte 

istihdamına imkân görülemedeği işar olunma

ktadır.

Mumaileyhin kendi el yazısı ile vermiş 

olduğu arzuhali gerek tarzı ifade ve gerekse 

imlâ cihetinden aczi mutlak içinde olduğunu 

işrap etmekte olmasına ve Maarif Vekâleti 

Celilesinin iş’aratını teyit eden mahiyette görül

mesine mebni hakkında verilen tasfiye kararının 

yerinde olduğunun kendisine anlatılmasına karar 

verildi.
Karar No K. tarihi

117 14-1-1931

133

5021

Kemalpaşa kazası 

Armutlu köyü aha

lisinden İbrahim E. 

ve arkadaşları 351 

mahreç numaralı 

telgraf sahipleri

Köylerinin Başmu- 

allimi Cemal Ef. ıiin 

keyfî olarak başka 

i)ir mahalle kaldı

rıldığından ve ço

cukları m güzel o- 

kutmak surelile her

kesin hoşnudiyetini 

celbeden mumailey

hin gıjya siyasetle 

iştigal ediyormuş 

baharıesile kaldırıl

masının muvafık] 

madelet oimıyaca- 

ğından bahsile ip

kasını talep etmek

tedirler.

B. M. M. Riyaseti Celilesine takdim olunan 

ve hulâsa edilen telgrafname Mf. V. ine gön

derilmiştir.

Gelen cevapta;

Kemalpaşa kazasının Armutlu köyü mual

limi Cemal Beyin vazifesini ihmal ederek 

bulunduğu köyde siyasetle iştigal ettiği ve 

bu yüzden memurin kanununa tevfikan mahke

meye verildiği Da. V. inden bildirilmesi üze

rine maarif teşkilâtı kanununun 22 inci mad

desindeki salâhiyet ile Kırkağaç kazasının 

Gelenbe nahiyesi muallimliğine nakledilmiş 

olduğu ve bu nakli tahvil keyfiyetinin cezaî 

mahiyetinde olduğu ve yerine ehliyet ve liyakati 

haiz diğer bir mümasili tayin edildiği cihetle 

ortada köy halkının endişelerini mucip bir 

sebep olmadığı iş’ar olunmaktadır.

Keyfiyet tezekkür olundu. Muamelenin ka

nunu dairesinde cereyan ettiği anlaşılmış olma

sına mebni telgraf sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

118 14-1-1931



- 3

Av/Aiİıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yor

Arzuhal hulâ«asr I E ıi(‘iİTn(‘n k a ra n  ve ne sel)epteıı veı ik liğ i

120

5008

1474 İstanbul Hapisane- 

4857| sinde istiklal mah

kemesi mahkûmu 

Rüştü Ef.

Tarikatı salahiyeye ı 

intisabı yüzünden | 

Ankara İstiklal Mah-, 

kemesince on seneye 

mahkûm olduğun

dan ve cezasını çek

mekte olduğu İstan

bul Hapisanesinde 

perişan bulunması 

dolayisile ailesi ef

radının sefaletinin 

temadisinden siya- 

neten affını talep 

etmektedir.

306_ı Manavgat Mal Mü- 

5195 dürü sabıkı Kemal 

Bey.

Artvin Vilâyeti î. K. 

lığı mülhak l inci 

mülazım mütekait 

İshak Tevfik Ef.

14 haziran 930 tari

hinde Arzuhal Encü

menine gönderdiği 

, arzuhale zeyl ola- 

I rak 23-1 1-930 ta- 

i rihinde verdiği ikin- 

I ci arzuhalinde hak- 

I  kında verilen ve hi- 

dematı mâliyede is- 

, tirhanı edilmek kay- 

dile memuriyetine 

I nihayet verilmesin- 

I den şikâyet etmek- 

I te bulunmuştur.

! Terfia hak kesbetti- 

I ğl halde tahdidi sin 

kanununa tevfikan 

tekaüde sevkedildi- 

ğinden şikâyet.

B. M. M. Riyaseti Celilesinden muhavvel 

arzuhale Ad. V. inden 31-XII-930 tarihinde 

gelen cevapta:

Tarikatı selâhiyeye intisap ettiklerinden 

dolayi Ankara İstiklâl Mahkemesi kararile lo  

sene mahkûm bulunan Rüştü Efendi ve suç 

ortaklannm mukaddema vekâlete vaki müte

addit müracaatları üzerine evrakları celp ve 

tetkikatı lâzime icra olunarak şimdiye kadar 

neşrü ilân olunan rf ve tecil kanunlarından 

istifadelerini mucip kanunî bir sebep bulun

madığı anlaşılmış ve keyfiyet nıükerreren ken

dilerine tefhim edilmiş olduğu iş'ar olunmak

tadır.

Keyfiyet tetkik ve müzakere olundu. Adliye 

Vekâletinin iş'arı veçhile anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

119 14'-İ-f93]

B. M. M. Riyaseti Celilesinden muhavvel

23 - 11 - 930 tarihli arzuhal Encümenimizde 

okundu.

Mumaileh ilk arzuhali üzerine encümeni- 

mizce ait olduğu vekâlet nezdinde teşebbüsaita 

bulunulmuş ve dosyası tetkik edilerek 21-XI1- 

930 ve 77 numaralı karar verilmiştir.

İkinci arzuhali mezkûr kararın tebdilini 

intaç edecek mahiyette görülmemiş olduğun

dan cereyanı muamelenin o suretle kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

120 14-1-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine takdim olunan 

arzuhal aidiyeti cihetile Da. V. Celilesine 

gönderilerek mütaleası sorulmuştur.

Oelen cevapta:

I Müstedi mütekait 1 inci mülazım 2514 

İshak Tevfik Efendi l mart 339 nasıph 

isede iddiası veçhile eylül 305 doğumlu ol

madığı gerek jandarmadaki resmî kayıtlan 

'gerek hopa nüfus memurluğunun sureti musad-

I dakası merbut telgrafnamesine nazaran Hopa 

nüfusunda 320 sensinde ay ve gün yazılı ol-



Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulfısası , Eneüıneıı karan  v(* ne sebepteki verildiği

maksızın 305 do»um tarihile mukayyet ve bu 

doğum tarihine binaen taiıdidi sin kanunu ile 

1683 numarah tekaüt kanununun 62 inci 

maddesi hükümlerine tevfikan 1 temmuz 

030 tarihinde sin haddine vasıl bulunduğu 

terfii ise 863 numaralı terfi kanununun 17 
inci maddesi mucibince 30 ağustos Q30 tari

hinde kabili icra bulunduğu dalıa evvel tah

didi sinne tabi olması terfi ettirilmesine mani 

olduğu gerçi mumailehin 18 ağostos 930 

doğumlu bir hüviyet cüzdanı ibraz etmekte 

isede Hopa nüfusuda ay ve gün yazılı olmıya- 

rak 320 senesinde 305 tevellüdile kaydedilmiş 

olduğuna göre bu ay ve gün tarihinin bila- 

hâr kaydına ilâve olunduğu kendisi 1 Şubat 

325 duhullü olup tekaüt kanununun ikinci mad

desinin 4 üncü fıkrası mucibince tekaüt hakkı 

bu tarihte başlamış olduğundan kanunun 65 inci 

maddesi veçhile tekaüt hakkı başladıktan sonra 

kaydına yapılmış olan tashihatın tekaüt muame

lesine müessir olmadığı ordudaki emsallerinin 

daha evvel terfi ettirildikleri iddiasına gelince 

863 numarah kanunun 12 inci maddesine göre 

her sınıfın terfii kendi sınıfı dahilinde münhal 

vukuile meşrut bulunduğundan ve jandarma

da 1 mart 339 nasıplı birinci mülazımlar ka

dro icabı 30 ağusos 930 tarihinde terfi 

eylediklerinden bu noktadan da bir gûna iddia 

dermeyan etmeğe hakkı olmadığı iş'ar olun

maktadır

Keyfiyet tetkik olundu: Vekâletten gelen 

cevabın ve teallûku olan kanunî maddelerin 

tetkikinde mumaileyh hakkında yapılan tekaüt 

muamelesinde mugayiri kanun bir hal görül

mediğinin anlatılmasına karar verildi.

Karar No 

121
K. tarihi 

14-1-1931
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O

160,

5049

Arzuhal verenlerin 

adı, saın ve otur

dukları yer-

Anadoluhisar. Gök- 

suda (3 0  ) No ha

nede Ata Bey.

Arzuhal luıljjsası JOııciiîiıon karan  ve ri(‘ seİK‘[)tevı verildiği

77 ' Gördes sabık Mu- 

4964 hasebe! Hususiye Me

muru Saffet Ef.

Harita Uıuunı Mü-  ̂

dürlüğü Levazım 
Müdürü iken vefat : 

eden babası Kayma- ! 
i<am Ali Rıza Beyin , 

bilfiil 30 seneden : 
fazla hizmet ettiği , 

ve her ne kadar 
tekaüt olmazdan ı 

mukaddem vefat et
miş isede 30 sene 

hizmet edenlere ve
rilmesi kanun ikti- , 

zasından olan ikra
miyenin veresesine 

verilmesi tabiî oldu
ğundan tekaüt şu

besinin indî tefsirile 
bu ikramiyeden ken

dilerini mahrum et
mek istemesi muva- 

fıkı madelet olamı- 
yacağından icrayi 

icabı talep olunmak
tadır.

Sui istimalinden do

layı mahkûm olduğu 

iki sene altı ay yir

mi gün müddetin 

ikmali için hapisa- 

nede bulunduğu şu 

sırada efradı ailesi

nin iaşesi için diğer 

mahkûmlara bahşe

dilen mevsim zen- 

yatile meşgul olmak 

üzere tahliyesi ta

lebinde buluıınıak- 

tadır.

B. M. M. [Riyasetine verilen arzuhal berayı 

mutalea M. M. Vekâletine gönderilmiştir.

Gelen cevapta:

Kaymakam Ali Rıza Bey muvazzaf ve müs

tahdem iken 20 - 7 -1930 tarihinde vefat 

ettiği ve 1683 nurnarah yeni askerî ve mülkî 

tekaüt kanununun 58 inci maddesi 30 sene 

hizmetten sonra tekaüt olankıra ikramiye ver

mekte olup bu kadar liizmeti olsa dahi vefat 

edenlerin vereselerine ikramiye verileceğine 

dair bir sarahat mevcut olmadığı ve 912 

numaralı kanunun 9 uncu maddesinde müec

cel olduğu cihetle bu gibilere bir şey yap

mağa imkân olmadığı iş'ar olunmaktadır.

Keyfiyet tetkik olundu. Bu meselenin kanunî 

bir safhnda cereyan ettiği anlaşılmış olmakla 

ona göre anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi’

22 14-1-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetinden muhavvel 

arzuhal Dahiliye Vekâleti Celilesine gönderil

miştir.

Gelen cevapta mumaileyhin 2 sene 6 ay 

ve 20 gün ağır hapis cezasına mahkûm edil

miş olmasından dolayı ceza usulü muhakeme

leri kanununun 400 üncü maddesi mucibince 

hnkkıııdaki ceza ahkâmının tehiri infazına im
kân olmadığı iş'ar olunmaktadır.

Keyfiyet tetkik olundu. Ceza usulü muha

kemeleri kanununun 400 üncü maddesi « ağır 

hapisten maada iki sene ve daha aşağı müd

detle hürriyeti tahdit eden cezaların derhal 

infazı; mahkûm veya ailesi için mahkûmiyetin 

gayesi haricinde ağır bir zararı mucip olduğu 

anlaşılırsa mahkûmun talebi üzerine cezanın 
infazı tehir olunabilir. Tehir müddeti dört 

ayı geçemez, diye muharrer olmasına ve 

mumaileyhin ise hapsinin ağır ve iki seneden 
fazla bulunmasına göre hakkında tecili cezaya 

imkân olmadığının anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

123 14-1-1931
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası EiKniıııeıı k a ran  ve ne se])epten verildiği

404 Ankarada At pazarı Kolordu 9 F. 17 Al. 

52Q5 istilılâs hanında mü-, 50 ta. 2-kumanda-

safireten mukim ab- 

duibaki B.

m iken Sarıkamış 

' bozgununda Ruslara 

esir düşüp lisan aşi

na olmasından do- | 

layı firar ederek İs- ; 

tanbula geldiğini ve 

bilahara Tifliste mü

teşekkil üsera kom- , 

isyonu riysetine ta- ' 

yin edilerek 5000 

lira aldığını ve fakat 

mezkur komisyonun 

lağvi üzerine gitm- ! 

ekten sarfı nazar ı 

olunması münasebe-  ̂

tile Enver paşa tara-; 

fından çağrılarak 

500C liranın istir- | 

dat olunduğunu bu  ̂

paranın Enver paşaya, 

verilmemesine imkân^ 

olmadığını paşadan 

senedin iadesi tale

bine karşı merkez 

kumandanı Cevat 

Beyden alacağından 

bahisle vermediğini 

ve Cevat Beye mü

racaatında da Paşanın 

firar ettiğini işttiğine 

ve on gün sonra 

teşekKÜleden divanı 

harpte 8 ay hapise 

mahûm ve rütbesinin 

ref olunduğundan 

ve bilahara Felah 

gurubunda mücade- 

lei milliyeye hizmet 

ettiği sırada Nem

rut Mustafa divanı 

harbine düştüğünden 

yeniden muhakeme

sinin bakılmasını 

istirham etmektedir

B. M. M. Riyaseti celilesine verilen ve hu

lasası yazılan arzuhal münderecatı M. M. Ve

kâletinden sorulmuştur.

Oelen cevapta:

Binbaşılıktan muhreç Abdülbaki Ef. nin 

talebi üzerine dosyası tetkik edildi.

Mumaileyh Q uncu kolorduya mensup F. 17 

Al. 50, T. 2 kumandanı iken 23 kânunuevvel 

1330 tarihinde Ruslara esir düşmüş ve 1 Tem

muz 1334 tarihinde esaretten firar ederek 

istanbula gelmiştir.

28 temmuz 334 tarihinde lisana vukufu 

dolayısile Kafkasyadaki üseranın iskân ve iaşe

lerinin temini için Tifliste Tali Alman komis

yonu ile teşriki mesai etmek üzere Türkiye 

Hükümeti tarafından teşkil edilen komisyon 

reisliğine tayin kılınarak üseraya sarfedilmek 

üzere kendisine 5 000 Türk lirasile harcırah 

ve yevmiye olarakta 94 lira 44 kuruş verilmiş, 

mahalli memuriyetine müteheyyi haraket bu

lunduğu sıralarda her ne esbaba mebni ise 

mezkûr mahalle tayininden sarfı nazarla mua

melâtı zatiye emrine müracaatı lüznmu İstanbul 

Merkez Kumandanhğına yazılmış ve her neka- 

dar taharri edilmiş isede bulunamadığından 

firar ettiği istihbar ve taharriyata başlanılmış 

evvela Bursada Mevki Kumandanlığına bila

hara da Kkramursalda olduğu anlaşılarak 

Karamursal şubesine derdestile mahfuzen iza

mı yazılmış ve bunun üzerine derdest edilerek 

26 mart 335 tarihinde İstanbul Muhafızlığına 

teslim edilerek tevkilaneye gönderilmiştir.

Burada mevkuf iken hastalanması üzerine 

bir müddet hastanede kalmış ve kesbi afiyet 

ettikten sonra işbu cürmünden dolayı İstan- 

bulda Divanı Harbe tevdi kıhnmş icra kılınan 

muhakemesi neticesinde 5000 lirayı alarak 

firar ettiği tahakkuk etmesine mebni mülkiye 

ceza kanunnamesinin 82 inci ve askerî ceza 

kanununun 91 inci maddeleri hükmüne tevfi

kan ö ay hapsile silki askeriden tardına ve zim

metine geçirdiği 5000 liranın istirdadile hâz

ineye teslimine karar verilmiş 8 temmuz 336 

tarihinde iradeye iktiran ettiği adliye askeriye 

dairesinin 15 temmuz 336 tarih ve 3826 

numarah muhtarası ile bildirilmiştir.



Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzulıal hulâsası

1456'

4Q7g

Adanada esbak no

ter Hamza Efendi 

karısı Şemenşah H.

Zevci esbak Adana 

noteri Hamza Ef.- 

den muhassas teka

üt maaşında zevci

nin müddeti hizme

tinin yanlış hesap 

edilmiş olduğundan 

şikâyetle tashihi ta

lep olunmaktadır.

JOiîciinıeıı karai'i vc‘ ııo sebepten vei‘ildiği

İstanbulun idarei milliyeye geçmesini ınüte 

akip mumaileyh hakkında yapılan tetkikat ve 

tahkikat neticesinde hakKinda verilen işbu ka

rarın bilmuhakeıne sabit olmasından ve Rusyada 

esir iken haysiyetişikenane ahvali görülmüş 

olmasından dolayı İstanbul Hükümetince 8 

temmuz 336 tarihinde tasdik edilmiş ve mez

kûr tarihten itibaren tardının 8 temmuz 33Q 

da tasdiki âliye iktiran ettiği İcra Vekilleri 

Heyeti Reisliğinin 4/3508 ve 14 temmuz 

339 tarihli tezkeresile bildirilmiş olduğundan

4-10-930 tarihinde vaki müracaati üzerine 

hakkında verilmiş olan tart kararının hükümeti 

milliyede tasdik ve 1520 numaralı kanun mu

cibince aidatı tekaüdiyesinin iade meselesinden 

başka, muamele ifasına imkân olmadığı kendi

sine tebilğ kılınmış ve bu muameleside derde

sti ikmal bulunmuş olduğu iş’ar olunmaktadır 

Keyfiyet tetkik olundu yapılan muamelenin 

yerinde olduğu anlaşılmış olmakla ret olunması 

kanun iktizasından olan aidatı tekaüdiyesine 

ait muamelesinin ikmkline çalışması luzumunun 

kendisine anlatılmama karar verildi.

Karar No. K. tarihi

124 14-1-1931

Riyaseti Celileden muhavvel arzuhal Adliye 

Vekâletine gönderilerek mütaleası soruldu.

Gelen cevapta Şemenşah Hanımın zcvci 

Hamza Efendinin 300 kuruş maaşla 22 tem

muz 302 tarihinde Adana ticaret mahkemesi 

mübeyyizliğine tayin suretile hizmeti Devlete 

intisap edip müteaddit hizmetlere tayin olun

duktan sonra en son memuriyeti olan 400 

kuruş maaşlı Adana Merkez Ticaret Mahkemesi 

Âzalığından 22 eylül 31Q tarihinde naklen 

mülga Adana mukavelât muharrirliğine teyin 

kıhndığı, mumaileyh i?8 5  doğumlu olmasına 

nazaran 19 yaşını ikmal tarihi olan l eylül 304 

ten itibaren 22 eylül 3 1 9 tarihine kadar olan 15 

sene 21 gün hizmetine 325 tarihli mülkiye 

tekaüt kanununun 7 inci maddesi hükmüne tev

fikan yapılan ayrıca 3 sene zam ve 1 3 gün sene 

farkı tenzil edildikten sonra 18 sene 9 güne 

baliğ olan müddeti hizmetine göre tarihi vefa

tından itibaren zevcesi Şemenşah Hanıma elli
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otıır- 

dulvları ver
Arzuhal hulâsası Kncüti'.c ıı k j 'r a i ' i  ve ııc‘ seİK 'pteu v e r ild iğ i

kuruş maaş tahsis kılınmış ve evrakı tahsisi- 

yesi Divanı Muhasebatça da tetkik edilerek 

maaş tesçil olundnğu ve bu surette muhassas 

maaşta ve müddeti hizmette bir gûna yanlışlık 

.ıjörülemediği ve mumaileyhanın vekalete bu 

yoldaki müracaatına da Adana M. U. ligi 

vasıtasile 19 - II - 930 tarih ve 181 numa

ralı tahriratta da cevap verildiği iş'ar olun

maktadır.

Keyfiyet tncümenimizce de tetkik olundu.

Müddeti hizmete ve muhassas maaş mikta

rında bir yanlışlık olmadığı tetkikat netice 

sinden anlaşılmış olmakla o suretle anlatılma

sına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

1 2 5 14-1-1 9:̂ ,0

270 ' Unye tapu memuru 

5 i 59 sabıkı Ahmet Bey

Tasfiyeye tabi tu

tulduğu günden tas

fiyesinin rcî olun

duğu güne l:adar 

olan maaşatının itası 

hakkında

I'.. M. M. Riyaseti Celilesine takdim ettiği

I i - XI - 1930 tarihli istidasında mumaileyh 

Ahmet Bey açıkta kaldığı müddete ait maa- 

şatmı istemekte olduğu anlaşılmaktadır.

Mal. V. ine yazılan tezkere gelen cevapta: 

Gerek memurin kanununda ve gerekse 

maaş kanununda tasfiyeye tabi tutulan me

murların tasfiyelerinin ref'inden sonra açıkta 

kaldığı müddete ait maaş verilmesine dair bir 

kayit ve sarahat olm aiığı iş’ar olunmaktadır. 

Keyfiyet müzakere olundu:

Mumaileyh Ahmet Bey 30 rnart 930 tari

hinde ayni mesele hakkındaki ilk müracaatı 

üzerine tetkik edilerek 13-V-930 tarihinde 

522 numaralı karar verilerek kendisine tebliğ 

edilmiş olduğundan mezkûr karara tevfikan 

arzusunun is’afına imkânı kanunî görülmedi

ğinin kendisine anlatılmasına ve 522 numaralı 

kararın bir nüshasının tekrar kendisine gönde

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

126 14-1-1931
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

İ4Q1

4883!

İskenderyede tica

retle meşgul umum 

türk tüccarları na

mına Ziyaettin. B.

107
4995

İzmirde kemer altın

da 45 numaralı ha

nede Osman köy 

sabık Baş muallim 

Mûnire Hanım

Arzuhal hulâsası Encümen karai'i ve ne seljopten verildiği

İstanbul - îskenderye 

arasında işlettiril- 

mekte olan Seyrise- 

fain îskenderye acen- 

tahğının İskenderye

de ticaretle müstağil 

tûrkler dururken 

Macar Hükümeti ta- 

baasından Müsyü 

Fadislas Bolnaver 

nam zata verilme

sinden şikâyet

Haksız olarak tasfi

yeye tabi tutuldu

ğundan bahisle tas

fiyesinin refine ve 

îzmire yakin bir 

mektep muallimliği

ne tayinine ve tatil 

maaşatının verilme

sine karar ittihazı 

talep olunmaktadır.

B. M. M. Riyaseti Celilesine takdim kılı

nan ve hulâsası yazılan arzuhal aidiyeti cihe- 

tile İktisat Vekâletinden sorulmuştu.

Gelen cevapta:

Seyri Sefain İdaresinin sureti idaresine 

ait 5 9 7  numaralı kanunun ikinci maddesinin 

(B) fıkrası mucibince acenta intihap ve tasdiki 

meclisi idaresine ait olduğu ve mamafi mez

kûr idarenin İskenderye acentası olan Macaris- 

tanlı Müsyü Fadislas Bolnaver'in esasen mez

kûr limanda vapur acentahgı yaptığından ve 

Mısırın sahibi nüfuz şahsiyetlerinden Emin Yalı 

ya Paşanın şeriki olduğundan mektup sahibinin 

de ismini muhtevi listedeki talipler arasından 

îskenderye Baş Konsolosluğumuzca intihap ve 

tavsiye edildiği ve Kahire sefirimizin de mu

maileyhi tercih etmesinin idarenin menfaati 

iktizasından bulunduğu tahriren Seyrisefain 

Umum Müdürlüğüne bildirilmiş olduğu yapılan 

titkikat neticesinde anlaşılmış bulunduğu iş'ar 

olunmaktadır.

Keyfiyet En. imizce tetkik olundu. Seyrise

fain İdaresinin acenta intihapve tayinindeki 

salâhiyeti ve idarenin menfaatim mucip tedabir 

ittihazındaki hakkı ve vazifesi derkâr olduğun

dan yapılan muamelenin doğruluğu ve ehliyeti 

baş konsolosluk ve sefaretçe de musaddak 

olan acentanın tayininde bir gûna yolsuzluk 

olmadığı anlaşılmakla olsuretle anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

127 17-1-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine takdim ettjği 

arzuhali Mf. Vekâletine gönderilmiştir.

Gelen cevapta:

Münire Hanımın aciz ve kabiliyetsizliği 

muhtelif sebeplere ait müfettiş raporlarile ve 

kendi el yazısile sabit olduğu ve kendisinin 

menşei itibarile müsait veziyette olmadığı gibi 

tenvir ve irşat suretilede İslahına imkân gö

rülemediği cihetle memurin kanunuımn mu

vakkat birinci maddesi mucibince tasfiyeye 

t^bi tutulmuş olduğu ve bu meseleye dair 

Devlet Şurasına açdığı davada ret edildiği 

ve vazifesine nihayet verildiği tarihten on
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Arzuhal verenlerin

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1379 îsiâhiyenin Hanağzı 

4900 köyünden Hacı Ök- 

keş ve rûfekası

4J_4 Niksarda Ahmet Ef. 

5305 imzah 196 mahreç 

numaralı telgraf sa

hibi

Lokomotiften çıkan 

kıvılcımlarla yanan 

harmanlarının taz

min ettirilmesine 

dair

Tadilâtı icra edil

mekte olan hukuk 

usulü muhakeme 

kanununa Baro ol- 

mıyan yerlerde avu

katların iş görebil

melerine kolaylaştı

racak madde ilâve

sine dair

beş gün sonra mektebin yaz münasebetile 

tatil etmiş olması hasebile muvazzaf olmı- 

yan mumaileyha tatil müddetine ait ma- 

aşatımn itasına imkânı kanunî olmıyacağı iş’ar 

olunmaktadır.

Keyfiyet tetkik olundu Vekâletin yaptığı 

muamelenin yerinde olduğu ve iddiasının gay

ri varit olduğu anlaşılmış olmakla olveçhile 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K^ ̂ arihi 

14-1-1931128

B. M. M. Yüksek Riyasetine takdim edilen 

arzuhal tetkik olundu.

Na V. yazılan tezkereye gelen cevapta: 

Makineden dökülen ateşle yanan harman 

Ve fıstık ağaçlarının tazmin ettirilmesi hak- 

kındaki arzuhal üzerine mahallinden yapılan 

tahkikat neticesinde bu meseleye dair mahke

mece tetkikat yapılmakta olduğu anlaşılmış 

olduğu iş'ar olunmaktadır.

Muhakemesi görülmekte olan bu iş hak

kında encümenimizce bir muamele yapılmasına 

mahal olmadığından mahkeme neticesinde; 

haklarının tecellisine intizar etmelerinin arzu

hal sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

129 14-1-1931

B. M. M. Riyasetine gönderilen ve hulâsası 

yazılan telgrafa Ad. V. tinden gelen cevapta: 

Esasen kanunu mezkûrun tadilâtına dair 

hazırlanan lâyihalar derdesti takdim bulunduğu 

iş'ar buyrulmaktadır. v

Keyfiyetten telgraf sahibinin haberdar edil

mesine karar verildi.

Karar No. K. thrihi

130 14-1-1931

1439 Giresunda Nakip 

4961 zade Emin Bey ve 

rüfekası 2037 nu- 

marah telgraf sahip

leri

Eski icra ve iflâs 

kanununun iadesi 

talebine dair

B. M. M. Yüksek Riyasetine takdim kılı

nan telgrafname encümenimize tevdi olundu.

Mevkii meriyette olan icra ve iflâs kanu

nunda bazı tadilât yapılması mukarrer olduğu

nun anlatılmasına karar verildi

Karar No K. tarihi

131 14-1-1931
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

-234^

5f23

350

5254

Kütahya hapishanesi 

mahkûmlarından mus- 

tafa ve Murat Efen

diler.

5227

2 9 ^

5 İ ^

2 ^

Samsun Hapisanesi 

mahkûmları namına 

Rizeli Arif ve rüfe- 

kası

Tokat Hapisanesi 

mahkûmları namına 

Ali Efendi

Antalyanın Elmah 

kazası Hapisanesi 

namına Behçet Efen

di

Antalya Hapisane- 

sinde mahkûmlar

dan Remzi Efendi 

ve dört arkadaşı

Faili oldukları yolsuz 

hareketlerin cezasını 

çekmekte oldukla

rından bahsi leaf lan- 

nı talep etmektedir.

Nedamet ettiklerin

den bahisle aflarını 

istemektedirler.

Senelerdenberi ha- 

pisanelerde çürüdük

lerinden ve İslahı 

ha! ettiklerinden af

larını talep etmek

tedirler.

Yedi senedenberi 

hapisane köşelerinde 

çûrümekte oldukla

rından ve İslahı hal 

ettiklerinden bahisle 

aflarını talep etmek

te bulunmuşlardır

Uzun seneler hapis

te cezalarını çek

mekte olduklarından 

aflarını talep etmek

tedirler

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

B. M. M. Riyaseti Celilesine verilen arzu

hal tetkik olundu. Aflarını mucip bir sebep 

görülmediğinin kendilerine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

132 14 -1-1931

B. M. M . Riyaseti Celilesine takdim kılınan 

arzuhal tetkik kılındı.

Affı umumî veya hususî istihsaline bir se

bep görülemediğinden arzularının tatmin edi- 

lemiyeceğinin kendilerine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

133 14-1- 1931

B. M. M. Yüksek Riyasetinden muhavvel 

arzuhal tetkik olundu.

Aflarını mucip ortada bir sebep görüleme

diğinin kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

134 14-1-1931

B. M. M. Yüksek Riyaset makamından 

muhavvel arzuhal encümenimizde tetkik olundu.

Hususî veya Umumî aflarına dair ortada 

bir sebep görülemediğinden arzuhalin isafına 

imkân olmadığının kendilerine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

135 14-1-1931

B. M. M. Riyaseti celilesine verilen arzuhal 

tetkik olundu.

Hususî veya umumî affa dair bir sebep 

görülemediğinin arzuhal sahiplerine anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

136 14-1- 1931
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

261 I Çorum Hapisanesi ; Cezalannin affını is- 

5150| mahkûmları namına | temektedirler 

Mustafa oğlu Musa 

Azmi Efendi

B. M. M. Yüksek Riyasetine verilen arzuhal 

tetkik olundu.

Cezalarının affını mucip* ortada bir sebebi 

kanunî olmadığının kendilerine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

137 14-1-1931

Reis M. M. Âza Âza Âza Âza Âza Âza

Ordu Muğla Kocaeli İsparta Gaziantep Giresun Mardin Van 

Şevket Mezun Kemalettin fi. Ibrahim Ferit Şevket Abdürrezzak Mûnip
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Arzuhal verenlerin

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

5 2 ^

348

4848

1467

Ankarada yeni hâl 

mûstecirleri namına 

2No da Halil Efen

di ve arkadaşları

İstanbul Polis Mü

rettebatından 599 
numarada mukayyet 

iken tekaüde sevk 

edilen Hereke karye

sinde mukim M. 

Kemal Efendi

Yangın yerindeki 

barakalarda icrayı 

ticaret etmekte iken 

yeni halin yapılması 

üzerine oraya nakle 

mecbur tutuldukla

rından ve hariçte 

alış veriş yaptırılma- 

yacagı hususundaki 

şifahî tebligat üze

rine halde müzaye

deye iştirakle pek 

yüksek bedeli icar 

vermek mecburiye

tinde kaldıklarından 

bahsile bedeli icarın 

indirilmesi talep 

olunmaktadır

îstanbulda 336 se

nesinden zaferin ni

hayetine kadar can- 

siparane çalışdığı 

ve arzuhaline rap

tettiği vesaikle de 

sabit iken 1 mart 

931 tarihinde teka

üde sevkedildiğin- 

den ve kendisine 

istiklâl muharebeleri 

kıdem zammından 

istifade ettirilmedi- 

ğinden şikâyet et

mektedir

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dahiliye Vekâletinden soruldu . Gelen 

cevapta;

Münasip bir yer olmadığı için muvakkaten 

barakalarda satış yapan bu esnaf halin ikma

lini müteakip müzayedeye vaz edilen dükkân

ları kendi arzularile isticar eyledikleri cihetle 

dükkân icarlarının bazı sebeplerden dolayı 

indirileceğine dair ahkâmı umumiyede bir kayıt 

ve serahat olmamasına binaen taleplerinin isa

fına imkân görülmemiş ve hal haricinde bu 

sanatlarla müştegil tüccar ve esnafı da icrayi 

sanat ve ti aretten mene mevzuatı umum iyemiz 

müsait olmadığı mukaddema Vekâlete vaki 

müracaatlarına cevaben bild irildiği işar olun

maktadır.

Keyfiyet müzakere olundu. Cereyan etmiş 

olan muamele kanunidir. Anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

138 18-1-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine takdim kıhnan 

arzuhal de Da. Vekâletine havale olunmuştur.

Gelen cevapta:

Talebi üzerine tekaüdü icra kılınmış olan 

mumaileyh Kemal Efendinin müddeti hizmeti 

kâmilen geçmiş olmasına nazaran Hükümeti 

Milliyenin tarihi teessüsü olan i teşrinisani 

338 tarihinden 23 ağustos 339 tarihine kadar 

geçen 9 ay 23 gün mücadele zammının iki 

kat olarak hesap edilerek bu surette müddeti 

hizmetinin 27 seneye baliğ olmuş olduğu ve 

bu hesap üzerinden isabet eden 634 kuruş 

tekaüt maaşı tahsis edilmiş olduğu işar olun

maktadır.

Sureti işara nazaran yapılan muamelenin 

kanuna muvafık olduğu bittetkik anlaşılmış 

olduğundan kendisine anlatılmasına karar ve

rildi.

Karar No K. tarihi

139 18-1-1931
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5148

259

Bursada Aptal Me- 

met mahallesinde 

No 55 de jandarma 

süvariliğinden mü

tekait I Memetoğlu 

Ahmet Efendi

5042

154

Ankara Hacı doğan 

mahallesinde İba

dullah sokağında 

25 numaralı hane

de tekaüt Binbaşı 

Nuri

Jandarmada uzun 

seneler hizmetten 

sonra 39 kuruş ma

aşla tekâüt edildiği 

ve bu maaştan mü

terakim maaşatınm 

tesviyesi için vaki 

müracaatlarının fay

da vermediğinden 

şikâyet etmektedir

On seneden beri 

İstanbul Barut Fab

rikaları pamuk ba

rutu tathirhanesinde 

müstahden iken bu 

sene mayısında İma

latı Harbiye müdü- 

rüyeti Umumiyesin- 

ce Ankara Merkez 

Barut Depolan Me

murluğuna nakledil 

diğini takriben iki 

ay sonra da ifayı 

vazife edemediğin

den ve başka da 

mahalli istihdam ol

madığından bahisle 

kaydının terkin edil

diğini ve bu suret

le mağduriyetinden 

şikâyet etmektedir.

Bu mesele hakkında Mal. Vekâletinden 

gelen cevapta:

Mumaileyhin matlubatının 929 senesine 

ait olduğu ve o seneye ait olduğu için 930 

bütçesine mevzu kırk bin lira tamamen sarfe- 

dilmiş olduğu cihetle bu ve emsali gibi son

radan tahakkuk eden bir çok borçların o sene 

içinde tesviyesine imkân kalmadığı 931 senesi'; 

bütçesine kâfi miktar tahsisat konulmuş olma

sına mebni 931 bütçesinin Meclisi Âliden 

tasdikinde bu ve emsalinin matlubatına ait 

tediye emirleri gönderileceği iş'ar olunmak

tadır.

931 senesi bütçesinin tatbikine başlandığı 

1 haziran 931 tarihinden itibaren müterakim 

maaşatınm Bursa Defterdarhğından alabilece

ğinin ve o zamana kadar intizar etmesi lâzım 

geldiğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

140 18-1-1931

B. M. M. Yüksek Reisliğine verilen arzu

hal M. M. Vekâletine gönderilmiştir.'

Gelen cevapta:

Mumaileyh Nuri Efendi istihdam edilmekte 

olduğu Barut fabrikasının tatili faaliyetinin 

tekerrür etmesine ve merkezde barut depoları

mızda bfr memura ihtiyaç görülmüş olmasına 

binaen Ankaraya sevk ve barut depolerına 

tayin edilmiş oldoğu, mumaileyhin devamda 

ittiratsızhğı, vazifede lâkaydiliği görülmekle 

beraber [pek mühim olan barut ve mevaddı 

infilâkiyenin muhafazasına muktazi muamelâta 

vukufsuzluğu ve bu husustaki talimatnameyi 

dâhi anlayamamakta olduğu cihetle tevdi olu

nan bu tehlikeli vazifede devamı istihdamı 

caiz olmıyacağı fen heyetinin raporlarile sabit 

ve sureti merbut istidasile de ahvali sıhhiye- 

sinden bahisle bu vazifeden affını mukaddema 

talep etmiş olması ve kendisine başka mahalli 

istihdam olmaması hasebile kaydı tarkin edil

d iği iş'ar olunmaktadır.

Sureti iş’ar ve cereyanı muameleye nazaran 

mumaileyh Nuri B. hakkındaki yapılan mua-
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S

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

£903 Adana 7 inci fırka

17 muhasibi mesullûğü 

sabık tetkik memuru 

Abdullah Ef.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4 9 ^  Eyüp civarında Ra- 

82 mi Kışlası karşısın

da No. 153 te Ab- 

dûlkadir Efendi

Hakkında verilen tas 

7fİye kararınuTDevlet 

Şurasınca refedildiği 

halde memuriyete 

tayin. edilmiyerek 

tekaüde sevkedildi 

ğinden^şikâyet etme

ktedir.

Kendi hakkı olan 

bir vazifenin başka 

birine verilerek mağ

dur edildiğinden 

şikâyet '

melenin usulüne muvafık olduğunun kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A“ ^K ^^a jih i

141 18-I-1Q31

B. M. M. Riyaseti Celilesinden havale 

olunan arzuhal Ma. V. ine gönderilmiştir.

Maliye Vekâletinden gelen cevabî tezkere 

mütalea olundu . ve bu meyanda Zat işleri 

müdürü Macit Beyden şifahî izahat ahndı. 

yapılan tetkikat neticesinde muma iley Abdul

lah Efendi hakkında verilen karara tevfikan 

memuriyete hak kesbetmişsede açık bir me

muriyet bulunmadığı ve yahnızSO lira ücretle 

tahrir komisyonu azalığına tayin edilmesi 

hakkındaki teklifi kabul etmediği ve bilahare 

vaki talebi üzerine heyeti sıhhıyenin tasdikli 

raporu ile 11 ağustos 325 tarihli tekaüt ka

nununun 15 inci maddesinin son fıkrası mu

cibince 666 kuruş maaşla tekaüt edildiği işar 

olunmuş bulunduğu ve bu muamelenin sureti 

cereyanının kanuna muvafık olduğu anlaşılmış 

olmakla olsuretle kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

142 18-1-1931

Riyaseti Celileden alınan arzuhal • aidiyeti 

cihetile Mf. V. ine gönderilmiştir.

Gelen cevapta:

Abdülkadir Efendinin asıl memuriyeti İs

tanbul müftülüğünde kâtiplik olduğu, öteden- 

beri İstanbul İmam ve Hatip mektebinde üc

retle istihdam edilmekte iken bu sene mezkûr 

mektebin lâğvı üzerine açıkta kaldığı imam ve 

hatip sınıflarından ikisinin Çemberli taş orta 

Mektebine muvakkaten ilâve edilm’esi hasebile 

bu sınıfların yazı dersine maarif teşkilâtı ka

nununa tevfikan ve vekâletçe görülen lüzum 

üzerine imam ve Hatip mektebinin diğer yazı 

mualliminin tayin edildiği, müstedi Abdülka

dir Efendinin vazifei asliyesi olmasına binaen 

vekâletin kendisinin muallimlikte tavzif etmesine 

mecburiyeti olmasına rağmen muallimlikte 

geçen hizmetine ve ehliyetini takdir ederek 

gelecek sene bütçesinde imkân olursa her
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

4969

İ446

Üsküdarda selimiye 

harem caddesinde 

55 numarah hanede 

F. I. A. 4. Sİ. 6. 

hesap memuru mer

hum Mecit efendi 

zevcesi Fitnat H.

5017

129

Sıvasta 34 alay 

müftüsü Hacı Tahir 

Efendi ailesi ve mer 

hum Binbaşı Memet 

Fikri Bey kerimesi 

Naime Hanım

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Zevci Mecit efen

dinin hizmeti otuz 

seneyi geçtiği halde 

tekaüt almazdan 

evvel vefat ettiği 

cihetle ikramiyesin

den istifade edeme

diğinden şikâyet.

Zevcim mevkuf bu

lunduğu zamana ait 

3 ayhk maaşımın 

verilmesi istirhamı

na dair

mektepte yazı muallimlikleri ihdas olunacağı 

cihetle mumaileyhe bir vazife verileceği iş’ar 

olunmaktadır.

Keyfiyet müzakere olundu. Vekâleti Celile- 

nin iş'arı muvafık görülmüş olmakla anlatıl

masına karar verildi.

Karar ^  K. tarihi 

143 18-1-1931

B. M. M. Riyaseti Celilesine takdim kıhnan 

arzuhal M. M. Vekâletine gönderilmiştir.

Gelen cevapta:

1683 numarah kanunun 58 inci maddesi 

mucibince verilecek ikramiyenin tekaüt olduk

ları zaman kendilerine veyahut bu kanunun 

3 üncü maddesi hükmüne tevfikan tekaütlük

leri tahakkuk edipte ikramiyelerini almaksızın 

vefat edenlerin mirasçılarına verilmesini amir 

bulunmasına ve bilfiil 30 sene ve daha ziya

de hizmet ifa edenlerden tekaütlüğü tasdiki 

Âliye iktiran etmeden vefat edenlerin ikramiye

leri kanunî mirasçılarına verileceğine dair bir 

maddei kanuniye olmamasına binaen bu hu

susta bir şey yapılmıyacağı iş'ar olunmaktadır.

Keyfiyet tezekkür olundu. Vekâleti Celilenin 

iş'arı muvahkı kanun olmakla arzuhal sahibi

nin arzusunun kabulüne imkânı kanuni olma

dığının anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

144 18-1-1931

B. M. M. Riyaseti Celilesine takdim kılınan 

arzuhal ait olduğu vilâyete gönderilmiştir. 

M. M. Vekâletinden gelen cevapta:

3 ay hapis cezasına mahkûm olan Hacı 

Fahir Efendinin hapiste bulunduğu müddetçe 

maaşının kesilmesi 1108 numaralı kanun ikti

zasından olduğu cihetle bu maaşatın verilmi- 

yeceği yalnız 1574 numarah kanunun 3 üncü 

maddesinde a vazifelerinden veya adî veya 

şahsî suçlardan dolayi mevkuf olarak muhake

me altına alınan zabitlerle askerî memurların 

muhakemeleri müddetince efrat gibi iaşelerinin 

temin olunup kendilerine beraet etseler de 

mevkuf kaldıkları müddet için bir şey verile- 

miyeceğini » tasrih etmiş olmasına binaen
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S

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası : Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5035

147'^

Havranda Hamam 

başında İbrahim Ef.

1256

4257

Vakfıkebirin Edre 

karyesinden Keril 

oğlu Hafız Ahmet 

ve Molla Ömer oğlu 

Bekir Çavuş

Yeni tahriri arazi 

vergisinin fazla olma

sı cihetile arazi, 

müsakkafat vergisinin 

tadili talep edilme

ktedir.

14-6 - 1927 tarihli 

ayni imzalı iki ar

zuhalin birisi Vak

fıkebir Jandarma 

Yüzbaşısını jandar

malarla ötekim be

rikini dövdüğü, di

ğer arzuhal ise Edre 

köyünde Hacı Fettah 

oğlu Kıdem ağanın 

ve arkadaşlannın 

muğayiri kanun hal

lerinden bahis bu

lunmaktadır.

talebin is’af edilemiyeceği vaki müracaatı üze

rine 18-11-930 tarihinde Sekizinci Kolordu 

Kumandanlığı vasıtasile kendisine bildirildiği 

iş’ar olunmaktadır.

Keyfiyet tetkik olundu. Naime Hanımın 

talebinin kabulüne kanunî imkân olmadığının 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

145 18-1-1931

Yüksek Riyaset makamından havale olunan 

telgrafname Ma. V. ne gönderildi.

Gelen cevapta :

Muamele vergisinin affına imkân olmadığı 

müsakkafat ve arazi vergilerinin tadili talebine 

gelince arazi ve müsakkafat vergisinde fah/şiyet 

iddiası halinde her mükellef ayrı ayn müracaat 

ederek tetkik etmesi ve bu suretle fahişiyeti 

görülen vergisinin tenzil edilebilmesinin tabiî 

ve mümkün olmasına binaen bu hususta vekâ

lete vaki müracaatlarına cevaben 22-12-930 

tarih ve 9029/185 numarah tahriratla Bahke- 

sir defterdarlığı vasıtasile kendilerine tebliğ 

edildiği işar ‘olunmaktadır.

Bu hususta geçen muamelenin kanunî olup 

arazi ve müsakkafat vergisinin tenzilini isteyen 

muma ileyh İbrahim efendi Defterdarlığa müra

caatla işinin düzeltilmesi muamelesine bakması 

lüzumunun anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

146 18-1-1931

B. M. M. Riyasetine 14 - 6 - 1927 tarihli 

iki kıta arzuhal ait olduğu vekâlete gönderil

miştir.

31 -XII- 1930 tarihinde gelen cevapta: 

Darp, işkence ve saireden suçlu Vakfıkebir 

Jandarma Kumandanı Yüzbaşı Salih Efendi ve 

arkadaşı Mehmet onbaşı hakkında Vilâyet Jan

darma Kumandanı tarafından tetkikatı bilikmal 

vilâyete tevdi edilmiş ve vilâyet idare heye

tince yapılan tetkikat netices*nde Yüzbaşı Salih 

Efendiye isnat olunan fiil sabit olmadığından 

mahkemesinin menine ve Mehmet onbaşının 

Musa ve arkadaşlarını darp ettiği ve hürriyet

lerinin tahdidine sebebiyet verdiği anlaşılma-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Eıuniıtıen ka ran  ve ııo sebepten verildiği

4887

1
İstanbul Merkez 

Rıhtım Han pasajın

da kahveci Hüseyin 

Ef.

4951

6 4 ”

Sabıkalı takımından 

esamileri mazbut 

eşhası muhilli isti

rahat hallerinden ve 

bunlardan birisi ta

rafından darp ve 

cerh edildiğinden 

ve vaki müracaatla

rına ne vilâyatçe 

ve nede M .U . likçe 

bakılmadığından ba

hisle şikâyet.

Ünyede Bafra sabık ı 

Malmüdürü Ali Rıza 

Bey

Müstafa birinci sınıf 

malmüdürü iken bu 
kere yeniden bir 

malmüdürlüğüne ta

yini için müracaat 
etmiş isede mektep 

mezunu olmadığı 
için ret cevabı al

dığından bahisle 
münhal bir malmü- 

dürlûğüne veya va
ridat müdürlüğüne 

tayini istirhamına 
dair

, sına mebni lüzumu muhakemesine dair ittihaz 

olunan karar üzerine yapılan duruşmada suçun 

memuriyet vazifesine taallûku olmamasına ve 

bu kabil efalin de 1441 numarah af ve tecil 

kanununa tevfik edildiği Trabzon C. M. U. 

liğinin iş'arından anlaşıldığı iş’ar olunmaktadır.

Keyfiyet tetkik olundu. Yüzbaşı Salih ve 

arkadaşı Mehmet onbaşı hakkındaki muamele

nin kanunî olduğu ve Hacı Fettah oğlu Kıdem 

Ağa ile arkadaşları hakkındaki ihbaratın ma

hallî mahkemelerinin ve idaresinin işlerinden

* olduğunun anlatılmasına karar verildi, 

i Karar No. K. tarihi

147 18-1-1931

B. M. M. Riyaseti Celilesinden muhavvel 

! arzuhale Adliye Vekâletinden gelen cevapta:

Müstedi İran tebaasından Hüseyini yarala

yan Karakaş Yusuf yakalanmış isede merku

mun yarasının beş günde cyileşeceği tabip ra

poru ile anlaşılmasından dolayı merkum Yusuf 

I ikametğâha rabtedilerek serbes bırakılmış ve 

tahkikat evrakı Galata Sulh Hakimliğine veril

diği ve halktan tehdit ile para aldığı iddia

sının doğr olmadığı İstanbul Vilâyetinin işa

rından anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

' Keyfiyet tezekkür olundu. Arzuhal sahibinin 

' işi Oalata Sulh Hakimliğinde derdesti rüyet

I olduğu anlaşılmış olmakla oraca işin hal edil

mesi lüzumunun anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

148 18-1-1931

B. M. M. Riyaseti Celilesinden muhavvel 

arzuhal Mal. Vekâletine gönderilmiştir.

Gelen cevapta:

Mumaileyh Ali Rıza Bey kendi arzusu ile 

meslekten infikâk ederek serbest hayata dahil 

olduğu 23-111-929 tarihinde maaşı sabıkı olan 

20 lira ile Reşadiye Malmüdürlüğüne tayini 

teklif edildiği halde kabul etmediği ve bu kere 

vaki müracaatı üzerine 20 lira maaşh yeniden 

teşkil olunan Ankara civarında Kırıkkale fab

rikalar muhasebeciliği kitabetine tayin edile

ceğinden kabulü hakkında Ordu Defterdarlığı 

vasıtasile 15-1-931 tarihinde kendisine tebligat
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

4937'

50

Düzcede hacı Yakup 

zade Yaşar Efendi ve | 

arkadaşları 134/136 

mahreç numaralı tel

graf sahipleri !

Kuyucuk nahiyesi 

namına Aydınzade 

Mahallesi Muhtarı 

Tayyar Ef. ve rüfe- 

kası

Arzuhal hulâsası ı Enciiıncıı karan  ve ne seljcpttîn v e ıild iğ i

Ziraat Bankasına 

medyun oldukları 

mebaliğin buhran 

dolayısile tediyesine 

imkân göremedikle

rinden tecili talebi

ne dair

yapıldığı iş'ar olunmaktadır.

Keyfiyet tezekkür olundu.

Mumaileyh Ali Rıza Bey kendi arzusile 

infikâk etmiş olması hasebile tekrar mesleğe 

avdetini talep etmesi halinde zuhur eden bazı 

netayice katlanması tabiî olduğu, maamafih 

Maliye Vekâleti Zat İşleri Müdürü Mecit Bey 

huzurile yapılan tetkikatla eski hizmetleri 

mahfuz kalmak üzere teklif olunan memuriyeti 

cedidesini kabul etmesinin kendisine anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

149 8-1-1931

Ziraat Bankasına olan 

borçlarının tecili 

talebine dair

B. M. M. Riyaseti Celilesine çekilen telgraf 

İk. Vekâletine havale olunmuştur.

Oelen cevapta :

Vekâleti celilece keyfiyet Ziraat bankası 

Umum Müdürlüğünden sorularak alınan cevaba 

nazaren tecil hakkında idarei merkeziyeden 

yapılan tebliğata göre muamele ifası lüzumu

nun Düzce Ziraat Bankası Şubesine tebliğ'edil

diği anlaşılmış olduğu işar olunmaktadır.

Arzuhal sahiplerinin taleplerinin yerine 

getirilmiş olduğunun kendilerine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No K. tarihi 

150 18-1-1931

B. M. M. Riyaseti Celilesine takdim kılınan 

arzuhal Ik. V. ine gönderilmiş ve icrayı icabı 

iş’ar olunmuştu.

Gelen cevapta:

Keyfiyet hakkında Ziraat Bankası U. Mü

dürlüğünden istilâm olunmuş ve alınan ceva

ba nazaran, Kuyucuk zürraına ait borçların 

idarei merkeziyeden yapılan tebligat dairesinde 

tecil edilmesi lüzumunun Nazilli Ziraat Ban

kası Şubesine tebliğ edildiği anlaşılmış oldu

ğu işar olunmaktadır.

Arzuhal sahiplerinin arzuları yerine getiril

miş olduğunun kendilerine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar K. tarihi

İ51~ 18-1-1931
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eS

f-ı 

i  
795 

442

360

5244

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Adapazarı Mecidiye 

mahallesi Mahmu

diye sokak No 15 

malûl mûtekit Rüştü 

Efendi.

4906i 

1385!

Arzuhal hulâsası | Enciimeıı karai‘1 ve ne sebepten verildiği

Bolunun Semerkant 

mahallesinden ve | 

tüccardan Hocazade | 

Mehmet Vasfi Efen

di ve arkadaşları

Reis Kâ Aza 

Ordu Bahkesir Kocaeli 

Şevket Emin Kemalettin

İstiklâl harbi malû

lü piyade yüzbaşı

larından ve İstanbul 
Hukuk Fakültesi 

mezunu olup hakim
lik için vaki müra

caatlarının semere 
vermediğinin altı 

nufuslu bir aile re
isi olarak mağdu- 

riyetiden bahsile 
kendisi gibi mün- 

halat bekleyen yüz
lerce hukuk mezun

larının bir an ev
vel memuriyete ta

yinleri istirhamına 
dair

7 avukatlı kasaba
larında baro teşkil 

ederek başka vekil
lerin iş takibine 

imkân kalmadığın-, 
dan ve baroya dahil 

olan avukatların ise 
ya iş deruhte etme

meleri ve yahut fa
hiş ücreti vekâlet 

talep etmeleri yü
zünden işlerin sü

rüncemede kaldığı 

ve halkın hukuku 

zıyaa uğradığı ci
hetle ya baro teşkili I 

için avukat adedi- ı 
nin 14 de. iblâğı 

ve yahut dava ve
killerinin de mah

kemelere kabulünü i 
temin edecek tadilâ

tın icrası talep edil- ! 
mektedir. ;

Âza Âza

İsparta Ankara 

H, İbrahim H. Ferit

B. M. M- Yüksek Riyasetine takdim olu
nup Encümenimize havale olunan 22-10-930 

tarihli iki arzuhal üzerine Adliye Vekâletinden 
gelen cevapta:

Mumaileyh Rüştü Beyin hâkimlik için vaki 
müracaatı üzerine altı aydan ibaret olan tat

bikat müddetini görmek için bir kitabete ta
yini Adapazarı C. M. Umumiliğine yazılmış 

ve gelen cevapta: münhal vukuunda tayin 
edilmek üzere fahriyyen devam ettirildiği bil 

dirilmiş olduğu ve mumaileyhin arzuhalinde 
avukathk kanununda bahs ve talep ettiği şe

kilde bir tadile buğun için bir lüzum görül
mediği iş'ar olunmaktadır.

Keyfiyetin olvechile Rüştü Beye anlatılma 
sına karar verildi.

Karar No K. tarihi 

18-I-T931

B. M. M. Riyaseti Celilesinden muhavvel 

arzuhal Adliye Vekâletine gönderilmiştir.

Gelen cevapta:

Avukatlık kanununda, talep edilen şekilde 

bir tadile bu gün için bir lüzum görülmediği 
iş'ar olunmaktadır.

Keyfiyet müzakere olundu. Vekâleti Celile- 

nin iş’arı veçhile anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

153 18-1- 1931

Aza Âza

Erzurum Oaziantap 

Nafiz Ferit 
Âza 
Sivas 

Ziyaettin

Âza Âza 

Giresun İV\ardin 

Şevket Abdürrezzak 
Aza.
Van

Münip
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j Cumartesi T. B. M. M.

ARZUHAL ENCÜMtlNİ

I  Cumartesi gûnteri , 

I  basılır ve dağıtılır ;

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

S a y ı : 8

OJ Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5040 İstanbul Kabataş 

15 2 Lisesi Kütûpane Me

muru A. Rüştü Bey

Tekaüt maaşına zam 

ve ikramiye talebine 

dair

İstanbul Kabataş Lisesi kütüphane memuru 

sabıkı Rüştü Bey imzasile Riyaseti Celileden 

Encümenimize havale buyrulan arzuhal ile 

melfufları tetkik olundu.

1 — Müstedi bilfiil otuz seneyi ikmal eden 

memurine ikramiye itası hakkındaki kanuna 

göre hakkında muamele ifasını.

2 — Müstedi mütekait iken hizmeti dev

lete ahndığı ve yeni tekaüt kanununun mevkii 

meriyete girdikten bir ay sonra yani 1-7-930 

tarihinde sinninin 65 i tecavüz etmesine mebni 

tekrar tekaüde sevkedildiği cihetle kanunun 

olbaptaki maddesi mucibince tekaüt muamele

sinin tashihi talebindedir.

Maarif Vekâletile bilmuhabere ahnan cevabî 

tezkere ile melfufatı ve bu bapta Divam Mu

hasebatça ve Devlet Şurasınca ittihaz kılınan 

mukarrerat ve müstedinin talebi aşağıda da 

hülâsa olunur. Müstedi 1300 tarihinde hizmeti 

Devlete girerek 1326  tarihinde Kudüste iptidaî 

i mektebi müdürü iken mahallî maarif müdürü 

tarafından garazen tekaüde sevkedilmiş ve 

Kudüs mutasarrıfmın ve mülga Maarif Naza- 

retinin muameleyi durdurmak istedikleri halde 

olbaptaki evrak daha evvel tekaüt sandığına 

girerek 13 şubat 326 tarihinde 30O kuruşla 

tekaüt muamelesinin ikmal edilmiş olduğu ve 

fakat nazareti mezkûrece tekrar tekaüde tabi 

hizmete alınarak 1329 tarihinde darülmualli- 

matı âliye ambar kadro| harici kalmakla teka

üde irca olunduğu ve 1341  senesinde tekrar 

üçüncü defa tekaüde tabi hizmete ahnarak 

yeni tekaüt kanununun meriyetinden bir ay 

sonra 1 - 7 - 1930 tarihinde tekrar tekaüde 

sevk ve irca edildiği ve yeni kanun mucibince 

eski tekaüt maaşına zam icrası ve ayrıca ikra-
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Arzuhal verenlerin

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebejiten verildiği

miye ahzetmesîne hakkını kazandığı müstedinin 

esas mûddeiyatıdır. Mah’ye Vekâletinin evrak 

arasındaki müdafaanamesinde ahkâmı sabıkaya 

nazaran mütekaidinden hizmeti devlete ahnan- 

ların tekaüt maaşları kat ve infisalleri vuku

unda iadeten tahsis edilmekte ve müddeti ahi- 

rei istihdamiyelerinden dolayı maaş mahsus

larına bir zam yapılmamakta bulunmuş olmasına 

göre yeni kanunun mevkii meriyete vazından 

evvel hizmeti devlete alınmış mütekaidinin 

1 haziran 930 tarihine kadar olan müddeti 

hizmetlerine ahkâmı sabıkaya tevfikan nazarı 

itibara ahnmaması ve ancak bu tarihten. son

raki müddeti hizmetleri için yeni kanunda 

gösterilen nisbetler dairesinde evvelki tekaüt 

maaşlarına zam icrası lâzım geleceği Divanı 

Muhasebatça kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Devlet Şurası deavi dairesince ekseriyetle 

verilen kararda Divanı Muhasebat noktai na

zarına iştirak edilmiş ve fakat bir âza tarafın

dan müstedi talebi lehinde beyanı rey edil

miştir.

Maarif Vekâleti cevabî tezkeresinde: Müs- 

tedinin müsin ve kırk senelik maarif hadimi 

bulunması hasebile bu kararlar karşısında 

kendisine bir şey yapılamamasından naşi beyanı 

teessür olunmaktadır.

Bu baptaki evrak ve mukarreratın bir ke

rede Maliye Encümenince tetkiki için encümeni 

müşarünileyhaya tevdi edilmişti.

Mezkûr encümence verilen kararda maaş 

hakkında Şurayı Devlet ve Divanı Muhasebat 

kararlarına iştirak edilmiştir. Divanı Muhasebat 

ve Şurayı Devletin ve Maliye Encümeninin 

kararlan suretleri merbuttur.

Encümenimizin noktai nazarı yeni tekaüt 

kanununun yedinci maddesinin askerî ve mülkî 

bilûmum mütekaidinden] tekaüde tabi bir hiz

mete alınanların tekrar tekaüde ircalannda 

beher hizmet senesi için yeni hizmete ait 

tekaüt maaşının 25 te biri evvelce muhassas 

tekaüt maaşlarına zammedilir. )

Mealindeki mutlak sarahatine göre müstedinin 

en son hizmete ahndığı 1341 tarihinden iti

baren bu kere tekaüde sevkedildiği tarihe 

kadar geçen müdddet için ahkâmı cedide
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■a Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

487^

1365

Tiyatrocu Ahmet Ef. 

Kuru çay :

134 mahreç numa- 

rah telgraf sahibi

.4762

1283

Naime Hanım Çavuş 

mahallesi 41 numa 

ralı hanede 

Safranbolu

Arzuhal hulâsası

Yanındaki kızların 

kandırılarak kendi

sinden uzaklaştırıl

masından şikâyet

Kocasından tahsis 

olunan nafaka maa

şının adresi meçhul 

olması dolayısile 

tahsil edilemediğin

den şikâyetle B. M. 

M. ine vaki müra

caat üzerine hakkı 

meydana çıkrıldığı 

halde 3 seneden deri 

bu hükme göre ma

aşını almadığı ve 

İcraca işine bakılma

dığından bahsi le şi

kâyet etmektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

nisbetinde maaşına zam icrası lâzım geleceği 

yolundadır. İkramiye meselesine gelince; encü

menimizde Maliye Encümeninin, ikramiye 30 

sene bilfiil hizmet edenlere verilebileceği ve 

müstedinin ahkâmı sabıka veçhile tekaüt edil

miş olması hasebile ikramiye ahzına hakkı 

olmadığı hakkındaki kararına iştirak etmektedir, 

olveçhile anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

154 25-1-1931

B. M. M. Yüksek Reiyasetinden muhavvel 

arzuhal Adliye Vekâletine gönderilmiştir .

Oelen cevapta :

Keyfiyet Erzincan M. Umumiliğinden 

sorulmuş ve alınan cevapa nazaran müşteki 

Ahmet hiç bir resmi mukaveleye musteit 

olmayarak Neriman ve Nazmiye namında iki 

kızı biliğfal yanına alarak Refahiye ve ku

ru çayda bir takım gayri ahlâki oyunlar yap

tığından ve mezburelerin yevmiyelerini verme

diğinden ve saireden nasılsa araları açılarak 

kendisini terkettikleri ve cari muamelede 

kanuna uymıyan bir hal olmadığı gibi şikâyeti 

vakiamnda gayri varit bulunduğunun anlaşıl

mış oldğu işar olunmaktadır.

Keyfiyetin olveçhile anlatılmasına karar 

verildi.

Karar M K. tarihi

155 25 - 1- 1931

B. M. M. Yüksek riyasetinden muhavvel 

istida Encümenimiz tarafından Adliye Vekâle

tine gönderildi.

Gelen cevapta:

Borçlunun maaşından tevkifi icap eden 

mebaliğin tamamen tevkif ve alacaklıya tediye 

olunmak üzere Safranbolu İcrasına irsal edil

miş olduğu ve borçlunun İstanbul, Kayseri, 

Eskişehir ve Izmire tahvili memuriyet eylemiş 

olmasına mebni tevkifatın muntazaman icrası

nın taahhüre uğradığı ve 1-3-1930 tarihinde 

yine İzmire tahvili memuriye. eylemiş oldu

ğundan tarihi mezkûrdan itibaren tevkifata 

muntazaman devam olunduğu anlaşılmış 

olduğu iş'ar olunmuştur.
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Arzuhal verenlerin

adı, sanı ve otur

dukları yer

5309

418

İçel hapisanesi mah

kûmları namına İs

mail Ef.

4988 

100 1

Ali Bey Zade Şevki 

Bey.

Erzurum.

4884

1492

Mucurlu Hacı İsma- 

iloğlu Ömer Efendi 

K ır^h ir

Arzuhal hulâsası Encümen kaı^arı ve ne sebepten verildiği

Cezalarının af ve 

tahliyeleri istirhamı

na dair

Ruslar tarafından 

zapt ve müsadere 

olunan emvali men- 

kûlelerinin tazmin 

e4ilmesine dair

Keyfiyet tetkik olundu. Mumaileyh Memet 

Emin efendinin son memuriyeti olan İzmire 

tayini tarihi olan 7-3-1930 tarihinden mukad

dem nafakadan borcu olan mebaliğin tamamen 

tahsil olunarak zevcei metrukesi olan Naime 

Hanıma verilmek üzere Safranbolu İcra me

murluğuna gönderildiği ve 7-3-1930 tari 

hinden bilitibar mumaileyhin maaşından mun

tazaman kat’iyat yapıldığı anlaşılmış olmakla 

arzusunun yerine getirildiğinin Naime Hanıma 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

156 25 - 1- 1931

B; M. M. Yüksek Reisliğine takdim kıhnan 

istida tetkik olundu.

Af ve tecili mucip bir hali ve sebep görüle

mediğinin kendilerine anlatılmasına karar ve

rildi.

Karar No K. tarihi 

25 -1-1931157

B. M. M. Riyaseti Celilesine çekilen telgraf 

M. Vekâletine havale olundu.

Gelen cevapta:

Ali Bey zade Şevki Beyin Riyaseti Cum

hur ve Başvekâlet Yüksek makamlarile hâzi

neye muhtelif tarihlerde ki müracaatlannda 

dermeyan olunduğu ve kendisine de cevaben 

bildirildiği veçhile tebaamızın harp ve istilâ 

dolayısile düşman orduları tarafındanmüsadere 

edilen menkûl mallannın tazmin edilmesi 

hakkında bİr kanun olmadığından mesulünün 

isafına imkân olmadığı iş'ar olunmaktadır.

Olveçhile anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

158 25 - 1- 1931

Kırşehir tütün am

bar memuru Nuri 

Efendi tarafından 

Hükümet aleyhine 

tefevvuhtta bulunul

duğu halde Kırşehir 

Ağır Ceza Mahke

mesi bir gânlûk

B. M* M. Yüksek Riyasetine çekilen tel

graf Adliye Vekâletine haville olundu.

Oelen cevapta:

Tütün ambar memuru Nuri Efendi Hükü

metin şahsı manevisini tahkirden suçlu olup 

icra kılınan muhakemesi neticesinde fili mez

kûra içtisan anlaşılmadığından beraatine ve 

ancak Hükümetin emrine muhalif harekette
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5232

34Î

vona vaiizi Süleyman 

zade Halil Hilmi 

Efendi Ordu

hapis cczası verme

sinden şikâyet et

mektedir

iş p ı

1478

8 inci fıkra 1^9 

uncu alaydan mû*- 

tekait 6 mcı sımf 

hesap memuru Ra- 
sih Efendi

38 sene halka vazu 

nasihrat ederek ten

vir ve irşatlarına 

çalıştığından bahs 

ile [tekaûden ohnuş 

olsa bile temdidi 

müddetle ^olbaptaki 

kanuna tevfikan hiz

metine devamı istir

hamına dair

bulunduğundan naşi ceza kanununun 526 mcı 

maddesi mucibince 24 saat hapsine ve 20 

lira nakdî ceza ile mahkûmiyetine ve 1441 

numaralı af ve tecil kanunu mucibince ceza

sının teciline karar verilerek kararı mezkûrun 

da katiyet kespettiği ve verilen hükmün ka

nuna uygun olduğu ış'ar olunmuştur.

Keyfiyet tetkik olundu. Mumaileyhin ceza

sının kanuna uygun olduğu görülmekle olveç- 

hile anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

159 25-1-1931

Yeni» tekaüt kanu

nuna göre' tekaüt 

maaşı istirhamına 

dair

B. M .’M. Riyaseti Celilesinden muhavvel 

arzuhal Diyanet İşleri Riyasetine gönderilmiştir.

Gelen cevapta:

Mumaileyh Halil Hilmi Efendinin 1281 

doğumlu olmasına ve 65 yaşını ikmal etmiş 

bulunmasına nazaran olbaptaki kanun ahkâmı 

mucibince tekaüde sevk ve müddet hizmetine 

göre tahakkuk edüp muhasebat divanınca 

tasdik edilen bordrosuna tevfikan 72 liradan 

ibaret olan istihkakının itasile ilişiğinin kat 

edildiği işar olunmaktadır.

Keyfiyet tezekkür olundu. Herne kadar 65 

ya^m ikmal edenler olbaptaki kanuna tevfikan 

heyeti vekile kararile ve beş sene müddetle 

tekrar istihdam olunabilirsede buna dair karar 

olmadığından arzusunun isafına imkân görül

mediğinin anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

160 25-1-1931

B. M. M. Riyaseti Celilesine verilen arzu

hali M. M. Vekâletine gönderilmiştir.

Gelen cevapta:

Mumaileyh il6 emsali doğumluların kanu

nun rütbelerine ait tahdit ettiği yaşı ikmal 

eylemiş olmalarına binaen tahdidisin kanununa 

tevfikan tekaütlükleri icra yıhndığı iş'ar olun

maktadır.

Muamele kanun dairesinde cereyan etti

ğinden anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

161 25-1-1931
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Arzuhal verenlerin

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

BeyAhmet Şefik 

ve arkadaşları 

Burhaniye 

116 M  15 mahreç 

numarah telgraf sa

hipleri

190 ıncı Alay 6 mcı 

bölükten mütekait 

birinci mülâzım Mif- 

tah Efendi

1 o uncu Alay 11 
Bölüğünden müteka

it K. Yüzbaşı Ziya 

Efendi.

Muamele vergisinin 

fef'i hakkında

Haksız yere tekaüde 

sevk edildiğinden 

şikâyet

Henüz genç ve m il

letine hüsnü hizmet 

edeceği bir yaşta 

iken bir garaz neti

cesinde tekaüde sev- 

kedildiğinden bahis

le tatbik olunan te

kaüt muamelesinin 

ref’ini istemektedir

B. M. M. Yüksek Riyasetine çekilen tel- 

grafname Maliye Vekâletine gönderilmiştir.

Gelen cevapta:

İmalât ve ihracat mevaddı üzerine mevzu 

muamele vergisinin bazı şerait dahilinde kal

dırılmasına dair kanun projesinin 9 3 1 senesi 

bidayetinden muteber olmak üzere Meclisi 

Âliye derdesti takdim olduğu iş’ar olunmak

tadır.

Keyfiyetten iş'ar veçhile haberdar edilme

sine karar verildi.

Karar No K. tarihi

162 25-1-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine takdim kıh- 

nan arzuhal M. M. Vekâletine gönderilmiştir.

Gelen cevapta:

Tekaüt ve istifa kanununun 3 üncü mad

desine tevfikan ve bir daha orduda vazife 

verilmemek üzere icrayi tekaüdü 22-11-930 

tarihinde tasdiki âliye iktiran ettiği iş'ar 

olunmaktadır.

M. M. Vekâletinden davet olunan salâhi- 

yettar bir memur huzurile yapılan müzakerede 

Vekâleti Celilenin mumaileyh hakkında ittihaz 

ettiği kararın isabeti anlaşılmış olmakla ol- 

veçhile kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

163 25-1-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine verdiği arzuhal 

M. M. V. ine irsal olunmuştur.

Gelen cevapta:

Tekaüt ve istifa kanununun üçüncü madde

sinin ademi liyakat fıkrasına tevfikan ve bir 

daha orçiuda vazife verilmemek suretile icrayı 

tekaüdü 30-1-1930 tarihinde tasdiki âliye 

iktiran ettiği işar olunmaktadır.

M. M. V. inden davet alunan salâhiyettar 

bir memur huzurile mesele ariz ve amik mü

zakere olundu Vekâleti Celilenin mumaileyh 

hakkında ittihaz ettiği kararın isabeti anlaşil- 

mış olmakla ol veçhile anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No K. tarihi

164 25-1-1931
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•3 Arzııhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzulıal hulâsası E n cüm e n  k a r a n  ve ne sebepten v e r ild iğ i

5292
401

Mevhibe Hanım ve 

çocukları İstanbul 

Samatya, Etyemez 

yokuşu Çeşmane

Zevci Mülga Harbi

ye Nazareti mute

medi Agâh Beye 

tahsisatı mestureden

B. M. M. Yüksek Riyasetine takdim olunup 

hulâsası yazılan arzuhal encümenimizce tetkit 

olundu.

Mahkemei Temyizce kat'iyet kesbetmiş olan

5 Agâh B. zevcesi

Sabık Ankara Yahşi 

han hattı usta başı 

lâhik kûtahyave

Balıkesir hattı depo 

müdürü Alı Aslan 

Bey

Askerî silâh fabri

kaları mütenevvia 

tüfek şefi mütekait 

K. Yüz. İsa Hayrı 

Ef.

Edremit zeytin yağı 

müs tah sille rin den 

Seyit zade Sait Bey 

ve rüfekası

verilmiş olan 1,500 

liranın istirdadından 

sarfı nazarla hanele

rine vazolunan hac

zin ref'ini istemek

tedir.

İstiklâl madalyası 

şeridinin kırmızıya 

tebdili istrhamına 

dair.

Mücadeli Milliyede- 

ki hidematı fevkal

âdesine mükâfaten 

kendisinin ve em

sallerinin yeni teka

üt kanununa göre 

tekaüt edilebilmele

ri için kanuna bir 

madde ilâvesini is

temektedir.

İhracat mevaddi ile 

birlikte sınai mü- 

esseselerden ahnan 

muamele vergisinin 

kaldırılması hakkında

hükmün tahvilini müstelzim bir sebep görül

mediğinin anlatılmasına karar verildi.

Karar No 

165

K. tarihi 

25-1-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine takdim olunan 

arzuhal encümenimizce tetkik olundu.

Müddeti kanuniyesi zarfında müracaat et

mediğinden arzusunun isafına imkân görüle

mediğinin anlatılmasına karar verildi.

Karar No. 

166^

K. thrihi 

25-1-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetinden muhavvel 

ve hulâsası yazılan arzuhal encümenimizce tet

kik olundu.

Bu hususta yapılacak bir muamele olmadı

ğının arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar

167

K. tarjhi^ 

25-1-1931

B. M. M. Riyasetine çekilen telgrafname 

Maliye Vekâletine gönderilmiştir.

Gelen cevapta:

Zikrolunan vergilerin 1931 senesi hazira

nından muteber olmak üzere kaldırılması hükü

metçe düşünülmekte olup bu baptaki lâyihai 

kanuniyenin B. M. M. ine derdesti takdim 

olduğu işar olunmuştur.

Arzuhal sahiplerine Vekâleti Celilenin işarı 

veçhile anlatılmasına karar verildi.

Karar No 

168

K. tarihi 

25-1-193 J
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5119
230

İzmir jandarma alay 

kumandam muavini 

binbaşı Mustafa Bey

5157
268|

5251
335

Beşiktaşta Aziziye 

caadesi mektep so

kağı 2 numarada 

mütekait miralay 

Hilmi B.

4673
1197

çalınan nukut ve 

mûcevvheratımn za

hire çıkarılması için 

muhakemenin yeni

den ve naklen icrası 

istirhamına dair

Tütün İnhisar ida

resinde müstahdem

A. Şevket Bey ve 
rüfekâsı.

B. M. M. Yüksek Riyasetine verilen arzuhal 

Maliye Vekâletine gönderilmiştir.

Gelen cevapta

Cereyanı muamele İstanbul Vilâyeti C. M. 

Umumiliğinden sorulmuş ve buna dair 

olan evrak oelbeolunmuş yapılan tetkikat 

neticesinde hırsızlıktan maznun Kemal efendi 

hakkında ^fıkdani delâile binaen İstanbul mah- 

kemei asliye üçüncü ceza dairesinden verilen 

beraat kararı .kanuna uygun bulunmuş ve 

binaenaleyh yazılı emir itasına mahal görül

memiş olduğu işar olunmaktadır.

Bu meseleye dair Vekâleti Celilenin işarı 

veçhile arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

80 lira tekaüt maa- 

şile geçinemediğin- 

den bahisle bir me

muriyete tayini hak

kında

Ücretle istihdam 

edilmskte olmaları

na nazaran tekaüt 

maaşlarının kesil

mesinin gayri kanu

nî olduğundan şikâ

yet

169 25 -1-1931

4-XI-930 tarihile Riyaseti Cümhur Makamı 

Âlisine ve 22-XI-930 tarihile de B. M. M. 

Riyasetine takdim edilen ve hulâsası yazılan 

iki kıt'a arzuhal encümenimizce tetkik olundu.

'Mumaileyhin evvelce yermiş olduğu arzu

halleri üzerine M. M. Vekâletinden tetkikat 

yapılarak cereyanı muameleye dair encümeni

mize 13-XI-930 tarih ve 510 numarah karar 

ittihaz olunmuş ve 16 sayıh haftalık mukarre- 

rat cetveline yazılmış ve nizamnamesi muci

bince mumaileyh Hilmi Beye bir nüshası 

gönderilmiştir.

Marularz son tarihli arzuhalleri ilk taleple

rinin tekranndan ibaret olmasına ve bu talep

leri için de evvelce karar verilmiş bulunma

sına binaen arzuhallerinin hıfzedildiğinin ken

disine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

170 25-1 -1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine verilen arzu
hal Maliye Vekâletine gönderilmiştir.

Gelen cevapta:

Tütün inhisar İdaresinde maaşla müstahdem 

mütekaidinin işbu maaşlarının 1 haziran 929 
tarihinden itibaren ücrete nakledilmiş olma

sı itibarile maa tahsisat tamamen tesviyesi 

27 mayıs 930 tarih ve 8946/704 numarah
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5163
274

Kütahyada mukim 

Uşak mahkemesi 

Başkâtibi O. Zeki 

Ef.

Uşak Asliye Mahke

mesi Başkâtibi iken 

Reis Sabri Beyin 

keyfi hareketi ile 

açığa çıkarıldığım 

Devlet Şurasında 

olan muamelenin 

haksızlığı anlaşılma

sına mebni kararın 

refedildiği ve bu 

karara tevfikan Ad

liye Vekâletince ilk 

münhale tayininin 

emrolunduğu halde 

el’an tayin edilme

diğinden bahisle sa

bık memuriyetine 

iadesini olmadığı 

takdirde müterakim 

maaşatile açık maaşı 

tahsisini istemek

tedir.

tahriratla İstaııbul zat maaşları muhasebeciliğine 

yazılmış olduğu işar olunmaktadır.

Arzularının isaf olunduğunun arzuhal sa

hiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

177 25-1 - 1931

Vaki suale cevaben Vekâkllen yelen tez

kerede:

Keyfiyet Uşak Müddei Umumiliğinden so

rulmuş ve alınan cevaba ve merbut Encümeni 

Adlî kararına nazaran mumaileyh Osman Zeki 

Beyin zamanı memuriyetinde yetim Masibeye 

ait 618 lira 27 kuruşu, muallim Nuri Beye 

ait 345 kuruşu, icra dairesinin 375 numaralı 

dosyasına ait lOO kuruş resmi tahsili ve 163 

numaralı dosyadan 7 lira 40 kuruşu ve emanet 

dairesinden 115 lira H  kuruşu ve Ali Nazmi 

ve Zekiy'eye ait icranın 1584 numaralı evra

kından 121 lira 9 kuruşu zimmetine geçirmek 

ve işbu 1584 numaralı dosyayı ortadan yok 

etmekten ve nakzen Afyon Ağır Ceza Mahke

mesinde bir duruşmaya ait masarifi mahkeme 

ilâmını icradan ziyaa uğratmaktan ve emanet 

dairesinde bulunan Omurca köyünden Salilıe 

ait olan 34 liradan 195 lirasını zimmetine ge

çirmek suretile Uşak Asliye Ceza Mahkemesinde 

iki ki hakkında 3 derdesti ruyet dava mevcut 

olduğu ve muhakemesinin neticesine talikan 

tayini cihetine gidilmediği bildirildiği iş'ar 

olunmaktadır.

Keyfiyet tezekkür olundu. Hakkında sadır 

olacak hükme göre muamele ifasının tabii 

olmasına nazaran intizar etmesi lüzumunun, 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

K ar^  No. K. tanhi

172 25-1-1931

Reis M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza

Ordu Muğla Bahkesir Kocaeli İsparta Ankara Amasya

Şevket N u r i • E m i n K e m a l e t t i n H ,  İ b r a h i m M a l i t  F e r i t N a f i z

Âza Âza Âza Âza Âza Âza k m

Erzurum Gazi Antep Giresun Hakâri Mardin Rize Van

N a f i z F e r i t Ş e v k e t İ b r a h i m A b d i i r r e z z a k A k i f M ü n i p



T. B. M. M. Mafhaasf
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Arzulıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebe])ten verildiği

555 I Haşan Efendi Siverek

5451

4Q50

63

4908

22'

55 mahraç numaralı 

tel sahibi

Oruç Bey Muhtarı 

Memet ağa ve arka

daşları 

kadirli

13/160 numaralı tel 

sahipleri

Niksar Dağ muhtarı 

Yusuf Ef. ve arka

daşları 321 mahreç 

numaralı telgraf sa

hipleri

Kaza kaymakamının 

tahvili hakkında 

kasden şayia çıka- 

rıhyormuş

Meskenlerinden uzak

laştırılarak köy teş

kiline icbar edildik

lerinden şikâyet

Niksar Tütün İnhi

sar müdürü Osman 

Remzi Beyin ipkası 

hakkında

Şayanı tetkik bir mevzu bulunmadığından 

muamele yapılmasına mahal görülmedi. O 

suretle cevap verilmesine karar verildi.

Karar No K. tarihi

173 1-II-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine çekilen telgraf- 

name Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir.

Gelen cevapta:

Müştekiler mukaddema aşiret halinde yaşa

makta iken hükümetçe iskân edilmiş oldukları 

ve ahiren iskân mahallerini terkle ormanlık 

içinde dere ve tepelerde serpilmiş bir vaziyette 

huğlar yaparak hayvan hırsızlığı yapmak ve 

şekaveti idare ve devam ettirmek suretile 

mahalli asayişi ihlâle sebebiyet vermekte 

oldukları anlaşılmasına mebni mahalli iskânlarını 

tepdil eden ve muhacir ve mültecilere aşair 

hakkındaki 675 numarah kanuna tevfikan 

bunların evvelce iskân edildikleri köylere iade 

kılındıkları işar olunmaktadır.

Keyfiyet tezekkür olundu. Yapılan muamele

nin kanuna tevafuku anlaşılmakla hakkında 

tatbik edilen muameleden memnun olmalarının 

kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

174 l-n-V931

B. M. M. Yüksek Riyasetine çekilen telgraf 

Mal. V. ine gönderildi.

1 Gelen cevapta:

i Düzcenin gayet ehemmiyetli mübayaa mer- 

! kezi olması itibarile Niksar Tütün İnhisar 

Müdürü Osman Remzi Beyin Düzce Başmüdür- 

I lüğü Birinci şube Müdürlüğüne naklen tayin 

i  edildiği işar olunmaktadır.
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Arzuhal verenleı-in 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encünıcn kararı ye ııe sebepten verildiği

4896| 

10 i

Germecikte Nuri 

Osman ve arkadaş

ları 94 mahreç nu

maralı telgraf sahip

leri

Hurda incirlerinin 

Müskirat İdaresince 

alınması hakkında

5233

342

Bursa Akbıyık çık

mazında merhum 

matbaacı Kâmil Beh

çet B. zevcesi Zehra 

H.

Yeni harflerin ka

bulünden dolayı ve

rilen ikramiyeden 

kendilerinin de is

tifade talebine dair

Kevfiyet müzakere olundu. Mumaileyhin 

bu suretle tahvilinde gayri kanunî bir hal ol

mamasına binaen anlatılmasına karar verildi.

Karar N o ^ __ K̂. tarihi

____  ^75 l-H-1931

B. M. M. Riyasetine çekilen telgraf Maliye 

Vekâletine havale olunmuştur.

Gelen cevapta:

Bu sene Aydın ve havalisinde yağan yağ

murlardan müteessir olup müstahsiller elinde 

kalmış olan hurda incirlerin istasyonlarda te

sellüm edilmek ve bedeli tesviye kıhnmak 

şartile mustacelen mübayaası temin olunarak 

Somaya tahvillerine başlandığı ve mevzubahs 

telgrafname üzerine ayrıca icra ettirilen tetki- 

kat neticesinde, mahalli mezkûrda mallannı 

fazla fiyatla satmak isteyen iki tacirden başka, 

bütün o havalideki hurdaların kooperatif tara

fından mübayaa olunmak, müstahsiller yedin

de hurda incir kalmamış olduğundan bittetkik 

anlaşıldığı işar olunmaktadır.

Keyfiyet tezekkür olundu. Vekâleti celilenin 

işarı musip görülmekle olveçhile anlatılmasına- 

karar verildi.

Karar No K. tarihi 

176 “ î-n-r93Î

B. M. M. Yüksek Riyasetine verilen arzu

hal Başvekâleti Celi leye havale olunmuştur.

Gelen cevapta:

Yeni harflerin kabulü dolayısile matbaacı- 

lara ikramiye verilmesi hakkında bir kanun 

olmadığı ve yeni harflerin tatbiki üzerinden 

ilk zamanlarda zarar gören gazetecilere yardım 

edildiği işar olunmaktadır.

Keyfiyet müzakere olundu. Matbaacılara 

yardım edilmesine kanunî imkân olmadığı af' 

zuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

177 1-11-1931
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

O s m a n  A d i l  B .  M a 

l i y e  V e k â l e t i  İ s t a t i s 

t i k  M ü d ü r ü  A n k a r a

Arzuhal hulâsası Encümen kariivı ve ne sebepten verildiği

i  H e y e t i  m a h s u s a c a  

: h a k k ı n d a  i t t i h a z  e -  

!  d i l e n  k a r a r  Â l i  k a -  

I  r a r  h e y e t i  t a r a f ı n d a n  

r e f  e d i l e r e k  m e n ı u -  

I  r i y e t e  t a y i n  e d i l m i ş  

;  i s e  d e  c i h e t i  a s k e r i -  

i  y e d e  o l d u ğ u  g i b i  

r e f  k a r a r ı n a  k a d a r  

I  g e ç e n  z a m a n  i ç i n  

i  m a a ş ı n ı n  v e r i l m e s i  

,  h a k k ı n d a

5 3 8 1  A n k a r a  Y i ğ e n b e y  

4 8 6  M a l i y e  T a h s i l  ş u b e s i  

j  m u k a y y i t l e r i n d e n  A -  

!  d e m  L ü t f ü  E f .

5509
M e m e t o ğ l u  M a h 

m u t  H a l i l o ğ l u  H a 

l i l  m a h k û m i n d e n .  

D e n i z l i  233 n u m a 

r a l ı  t e l g r a f  s a h i p l e r i .

1 2 4 8

2725

F a i k  B e y  m u a l l i m 

l e r  n a m ı n a  U r f a .

O s m a n  A d i l  B e y i n  i s t i d a s ı  M a l .  V .  i n e  

g ö n d e r i l d i .

O e l e n  c e v a p t a :

Â l i  K a r a r  H e y e t i n c e  h a k l a r ı n d a k i  k a r a r  r e f  

e d i l e n  z a b i t a n  t e k r a r  t a v z i f  e d i l m i y e r e k  h e y e t i  

m a h s u s a  k a r a r ı n a  t e v f i k a n  n i s b e t i  •  a s k e r i y e l e r i  

k e s i l d i ğ i  t a r i h t e n  m u t e b e r  o l m a k  v e  o z a m a n -  

d a k i  r ü t b e  m a a ş ı  ü z e r i n d e n  t e k a ü t l e r i  i c r a  

e d i l m e l e r i  k a n u n  i k t i z a s ı n d a n  o l u p  m ü l k i y e -  

m e m u r l a n n ı n  i s e  t e k r a r  m e m u r i y e t e  a h n m a k  

s u r e t i l e  t a v z i f  e d i l m e k t e  o l m a l a r ı n a  v e  g ü z e ş t e  

m a a ş l a r ı m n  v e r i l m e s i n e  d a i r  k a n u n d a  b i r  s a r a 

h a t  o l m a m a s ı n a  b i n a e n  m u m a i l e y h  h a k k ı n d a  

b i r  m u a m e l e  y a p ı l m a s ı n a  i m k â n  o l m a d ı ğ ı  i ş a r  

o l u n m a k t a d ı r .

K e y f i y e t  m ü z a k e r e  o l u n d u .  V e k â l e t i  C e l i l e -  

n i n  i ş a r ı n ı n  k a n u n a  m u t a b a k a t ı  g ö r ü l m e k l e  

m u m a i l e y h i n  i d d i a s ı n ı n  g a y r i  v a r i t  g ö r ü l d ü 

ğ ü n ü n  v e  a r z u s u n u n  i s a f ı n a  i m k â n ı  k a n u n î  

o l m a d ı ğ ı n ı n  a n l a t ı l m a s ı n a  k a r a r  v e r i l d i .

K a r a r  J)t K .  t a r i h i

178 1-II-1931

T a s f i y e  d o l a y ı -  

s i l e  a ç ı k t a  k a l d ı ğ ı  

m ü d d e t e  a i t  m a a ş a -  

t ı n ı n  i t a s ı n a  k a n u n î  

i m k â n  g ö r ü l e m e z s e  

t e f s i r  v e y a  b i r  m a d -  

d e i  k a n u n i y e  y a p ı l 

m a k  s u r e t i l e  h u k u 

k u n u n  m u h a f a z a s ı n a  

d a i r .

U m u m î  a f  y a p ı l 

m a s ı  i ç i n .

a r z u -B .  M .  M ,  Y ü k s e k  R i y a s e t i n e  v e r i l e n  

h a l  t e t k i k  o l u n d u .

T a s f i y e s i n i n  r e f ' i n e  k a r a r  i s t i h s a l  o l u n d u ğ u 

n a  g ö r e  a ç ı k t a  k a l d ı ğ ı  m ü d d e t e  a i t  m a a ş l a r ı 

n ı n  v e r i l e c e ğ i n e  d a i r  b i r  k a n u n  y o k t u r ,  B u  

m e s e l e  t e f s i r e  i h t i y a ç  g ö s t e r m i y e c e k  k a d a r  

b a r i z  o l d u ğ u  g i b i  k a n u n  t a k l i f i n e  d e  l ü z u m  

o l m a d ı ğ ı n ı n  a n l a t ı l m a s ı n a  k a r a r  v e r i l d i .

K a r a r  N o .

179

K .  t a r i h i

l-n-1931

M a a ş l a r ı m  m u n 

t a z a m  a l a m a d ı k l a 

r ı n d a n  ş i k â y e t .

U m u m î  a f  i ç i n  b i r  s e b e p  g ö r ü l e m e d i ğ i n i n  

k e n d i l e r i n e  a n l a t ı l m a s ı n a  k a r a r  v e r i l d i .

K a r a r  N o  '  K .  t a r i h i

180 1-11-1931

T e k r a r  M a a r i f  V e k i l l i ğ i n d e n  a h n a n  c e v a p t a  

v a r i d a t ı  m ü s a i t  o l m ı y a n  v i l â y e t l e r e  • m u a v e n e t  

i ç i n  b i r  k a n u n  l â y i h a s ı  h a z ı r l a n d ı ğ ı  b i l d i r i l m e 

s i n e  g ö r e  i ş i n  i n t i z a m ı n ı n  t e m i n i  ç a r e s i n e  b a -



cö i Arzuhal verenlerin

adı, sanı ve otur

dukları yer
S

125

5013

Faki Bey kadas

tro âzasından İzmir.

5146İ Rifat B. sabık posta 

257 ve telgraf mûdûrû 

378 Niksar 

5269

502 

5398

1367

4880

Arzuhal hulâsası | Encümon kaı*aı*ı ve ne sebepten verildiği

Tapu müfettişi 

iken hakkında da 

verilen tasfiye kara

rı refedilmiş olduğu 

halde muadil vazife 

'verilmediğinden şi

kâyet.

Tekaüde

şikâyet.

şevkinden

Mustafa Efendi. 

Osmancık köy sabık 

orman muhafaza me

muru.

Tasfiye kararı ref | 

edilmesine rağmen [ 

açıkta kaldığı müd

det maaşlarını al

madığından şikâyet.

kılmakta olduğunun kendilerine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No K. tarihi

181 l-H-1931

Keyfiyet Maliye Vekilliğine iş’ar edilmesini 

müteakip mumaileyhin muvafakatile eski ma

aşına muadil olan Kastamomu tapu müdür

lüğü verilmiş olduğu cihetle dileği yerine 

getirilmiştir. Kendisine o yolda bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi _

182 1-II-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine verilen üç 

kıta arzuhal ve Dahiliye Vekâletinin tezkere

leri mütalea ve tetkik olundu.

Mumaileyh hakkında verilmiş olan 6/1/929 

tarih ve 262 numaralı kararın değiştirilmesine 

mahal olmadığının anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

183 1-II-1931

1 - Vakıa muhakeme altına alınıpta beraet 

eden memurlara açıkta kaldıkları müddet için 

maaş verilmesi kanun icabından isede tasfiye 

edilipte bilâhare tasfiye kararı refedilenler hak

kında böyle bir hüküm mevcut olmamasına ve 

malî kanunlarda kıyase ait olamamasına göre 

arzuahal sahibinin dileğinin yerine getirilmesi 

kabil olmadığının anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

184 l-n-1931

Reis

Ordu

Şevket

M. M.

Muğla

Nuri

Kâ Âza Âza Âza Âza

Bahkesir İzmir İsparta Ankara Amasya 

Emin Münir H. İbrahim H. Ferit Nafiz

Âza

Van

Mûnip

Âza Âza

Erzurum Gaziantep 

Nafiz Ferit
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adı, sanı ve otur

dukları yer

501^

122

629

5525

4^1

5377

İstanbul fener altı 

poğaça mahallesin

den makineci Yu

suf ailesi Sabriye 

Hanmı.

^93^ Necati Bey.

518?! Telgrafçılar namına 

: Mersin.

5039

151

Çorumda vefat eden 

kız kardeşinin met- 

rukâtımn kendisine 

verilmesi hakkında.

Ankara zabitan mü- 

safirhrnesinde İstan

bul Galata emekye- 

mez tenha sokak 

No 22 Mütekait 

Binbaşı Fevzi B.

Mesken bedellerinin 

gine verilmesi için

Askerî ceza kanu

nunun 113,200 ün

cü maddelerine isti

naden 6 ay hapse 

mahkûmiyetle hiz

meti devlette istih

dam edilmemek ü- 

zere tekaüde şevki

ne dairi Ankara l 

numarah Ümera ve 

Zabitan Divanı Har

binden verilen ka-

Encümen kararı ve ne sebe])ten verildiği

M. M. Yüksek Riyasetine takdim olunan 

arzuhalleri Dahiliye Vekâletine gönderildi.

Gelen cevapta:

Vekâleti Celilece keyfiyet Çorum Vilâye 

tinden sorulmuş ve gelen malûmata nazaran

18-12-1929 tarihinde vefat eden Asiye Hanı

mın metrukâtı tespit edilerek hifzedilmiş ve 

ayrıca Rifat Efendi de 128 lirası mevcut ol

duğundan Sabriye Hanımın varis olduğuna 

dair evrakı müsbite ibrazından bu para ile 

eşyanın kendisine teslim edileceği bildirilmiştir.

Binaenaleyh Sabriye Hanımın varis oldu

ğuna muktezi muameleyi, yaptırarak ya bizzat 

Çoruma gitmek veyahut arzu ettiği birisini 

tevkil etmek suretile işi görmesi lüzumunun 

kendisine anlatılmasına karar verildi.
»

Karar No K. tarihi 

185__ 8-II-1931

B. M, M. Riyasetine verilen arzuhal üzerine 

keyfiyet Dahiliye Vekâletinden sorulmuştur.

Gelen cevapta:

Mesken bedelleri devlet memurları maaşa- 

tımn tevhit ve teadülüne dair olan kanunun

1 8 inci maddesile yalnız Ankarada ki memur

lara verilmesi kabul edilmiş olduğu işar olun

maktadır.

Binaenaleyh kanunun sarahatına karşı talep

lerinin isafına imkân olmadığının anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

186 8-11-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine verilen ve hu

lâsası yapılan arzuhal okundu ve vekâletin 

mütaleası soruldu.

Yapılan muamelede haksızhk olmadığı 

ve derecattan geçerek verilen ve tasdik edilen 

hükmün kanuna mutabakatı tetkikat neticesinde
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

4909

23

Halitzade Hüseyin 

B. Çarşanba.

207 numaralı tel 

sahibi

Arzuhal hulâsası Encüînen karan ve ne sebepten verildiği

rarin askerî temyiz | anlaşıldı. O  suretle müstetiye anlatmasına karar

divanınca tasdik 

edilmiş olmasındaki 

haksızlıktan bahsile 

menfan lilkanun 

nakzı talep edilmek 

tedir

5325j Belediye Reisi Ömer 

433 Bey.

i Trabzon Maçka

verildi.

Karaı^ No. 

187

K. tarihi_ 

8-11- 1931

İş ve Ziraat Banka

larına merhun 1400 

denk tütünün İnhi

sar İdaresince mü- 

bayaası istirhamına 

dair

İki senedir kazala

rında bir hekim ol

madığından bahsile 

tayini istirhamına 

dair

B. M. M. Riyaseti Celi leşine çekilen telgraf 

Maliye Vekâletine gönderilmiştir.

İnhisar umum müdürlüğü işarına atfen 

gelen cevapta:

Çarşambanın I929senesi tütün mahsulünün 

evsaf itibrile düşkün olduğu ve bu tütünlerin 

kuvvei tahammüliyelerini zayi etmeleri dola- 

yisile inhisar idareleri fabrikalarına elverişli 

olmadığı ve idarei inhisariyece yalınız zürra 

tütünlerinin yükseklerinden lüzumu kadarının 

mübayaası tekarrür ettiği işar olunmaktadır.

Keyfiyet ve fiyat itibarile uygun olduğuna 

göre piyasa mucibince tütünü satmak zaruretine 

karşı bunun arzu ettiği fiata ve keyfiyetine de 

bakılmaksızın inhisar idaresince mübayaa etti

rilmesine imkân yoktur. Olveçhile anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No K. tarihi

188 8-II-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine çekilen tel

graf Sıhhat Vekâletine gönderilmiştir.

Oelen cevapta:

Maçka kazası tababetine talip zuhur veya 

etibbanın hizmeti mecburesi hakkındaki kanu

na tevfikan kura isabet etmemesi hasebile 

iki sene evvel vukubuian inhilâlden sonra 

tabip tayin edilmediği, tıp talebe yurdunda 

yetiştirilen tabip adedi ise memleketin bütün 

ihtiyacını kâfi miktara henüz vasıl olmadığı 

cihetle geçen sene ve bu sene çıkanlar, tabibi 

hiç olmayan veya az bulunan vilâyetlere tevzi 

edilmiş ve Trabzon Vilâyetinin diğer bütün 

kazalarında Hükümet Tabibi mevcut olmasında 

ve Maçkamn ise Trabzona kurbiyeti ve Trab- 

zonda tabip ve hastanenin mevcudiyeti nazarı 

dikkate alınarak şedit bir ihtiyaç hissolunma- 

dığından burasının şimdilik münhal kalmasına
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96 i Ali Sami Ef. Tür- 

49831 bedar zade.

Topaltı Hacı Ali Ef. 

caddesi İzmir

Gayri mübadil hak

kından istifade ede

mediğinden şikâyet

192

5081

Ferhat Bey Anadolu 

Ş. hattı saat ve kan

tar muayene memu

ru İstanbul Anadolu 

Hisarında göksu 

caddesinde 55 No 

hanede

Çıkarıldığı hizmeti

ne iadesi için

5479

583

Asım bey. 

Polis beşinci 

Kâtiplerinden. 

İstanbul.

ş.
Askerlikten tekaüdü 

ve komiser muavin

liğinden ihracı yolsuz 

olduğundan şikâyet

bir mahzur görülmemiş ve bu suretle hare

kete de elde bulunan etibba miktarının kifa

yetsizliğinden mütevellit zaruret saik olduğu, 

maahaza her sene alınacak talebe adedinin 

tezyidine çalışılan tıp talebe yurdu mezunla- 

rile bütün kadro münhalâtının doldurulmasına 

çahşılmakta olduğunu ancak tababet tahsil ve 

iktisabı uzun müddete mütevakkıf bir meslek 

ve san’at olması hasebile bu mes'ut neticenin 

idraki için daha bir kaç sene intizar zarurî 

olduğu iş'ar olunmaktadır.

Vekâletin muvafık görülen mütaieasına göre 

telgraf sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

189 8-II-1931

Mal. Vekâletinden gelen karşılıkta İstan- 

buldaki gayri mübadiller takdiri kıymet ko

misyonuna müracaatla mallarının kıymetlerini 

takdir ettirerek yapılmakta olan tevziattan 

istifade etmesi lâzımgeleceği bildirilmiş oldu

ğundan o yolda anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

190 8 “ H- 1931

-— r
Mumaileyh yevmiye ile çalıştırılan müs

tahdeminden olup mükerreren ihtar aldıktan 

sonra mezuniyetini geçirdiği için işine niha

yet verildiği anlaşılmıştır. Yapılan işte tamiri 

lâzım bir haksızhk olmadığına karar verildi.

Karar No K. tarihi

191 8-II-1931

On dört sene evvel yapılmış olan tekaüt 

muamelesinde bir yolsuzluk görülmediği gibi 

komiser muavinliğinden ihracı keyfiyetide 

usulüne muvafık ve esbabı mucibeye müstenit 

olduğundan o suretle anlatılmasına karar 

verildi

Karar No K. tarihi

192 8-11-1931
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*2 ! Arzulial verenlerin 

^ ^  I adı, sanı ve otur- 

' clııkları yer

5471 Umum hapisler na- 

575 mına mahkûminden 

I Hacı Hüseyin oğlu 

Halil çavuş. İsparta.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Geri kalan cezaları

nın affine dair.

B. M. M. Yüksek Riyasetine verilen arzuhal 

Encümenimizce tetkik olundu.

Afları için ortada bir sebep görülmediği

nin kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

193 8-11-1931

Reis

Ordu

Şevket

M. M.

Muğla

Nuri

kâtip 

Bah kesir 

Emin

Âza

İzmir

Münir

Âza 

İsparta 

H. İbrahim

Âza

Ankara

HalitFerit

Âza

Amasya

Nafiz

Aza

Erzurum

Nafiz

Âza 

Gazi Antep 

Ferit

Âza

Hakâri

İbrahim

Âza

Mardin

Abdürrezzak

Âza

Sivas

Ziyaettin

T. B. M. M. Matbaast



21-111-1931
Cumartesi T. B. M. M.

ARZUHAL ENCÜMENİ

Cumartesi günleri 

basılır ve da,Sıtılır

gunıen •

damıtılır I

H A F T A U I K  KARAR CETVEL. !

— İ S a y i ' l O İ * —

■3 Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

54^4: Faik Ali Bey Beyoğ- 

598 I lu Cihangirde Bü- 

yûkada apartmanın- 

! da İstanbul

Yeni tekaüt kanunu- 

nuna tevfikan icra 

kılınan tekaüt mua

melesinde tatbik e- 

dilen maddenin mağ 

duriyetine meydan 

verdiğinden dolayı 

tesbiti talebine dair

B. M. M. Yüksek Reisliğine takdim kıhnan 

arzuhal aidiyeti cihetile Dahiliye Vekâletine 

gönderilmiştir.

Gelen cevapta:

Mumaileyhin hini tekaüdünde 1683 numa- 

rah tekaüt kanununun 6 ıncı maddesi hükmüne 

tevfikan muamele edilmesi iktiza ettiği iş'ar 

edilmiş isede Muhasebat divanının mütaleasına 

nazaran bu maddenin talebi üzerine takaüt 

edilenlere şamil olup hükmen veya sicillen 

takaüt edilenler hakkında bu maddenin tatbi- 

kına imkân olmadığı yolundaki iş'arı mucibin

ce talep ettiği veçhile Diyarbekir valiliği hiz

metinden değil son memuriyeti olan mülga 

dahiliye nezareti müsteşarlığı maaşı üzerinden 

tekaüdü icra kıhndığı işar olunmuştur.

1683 numaralı tekaüt kanununun 6 ıncı 

maddesi « Talebi üzerine takaüdü icra olunan 

zabitler ile mülkî ve askerî memurların teka

üdü esas olan memuriyet maaşlarını iki sene 

almaları şarttır. İki sene olan zamların tekaüt 

maaşları bu son maaşlara takaddüm eden 

evvelki maaşları üzerinden tahsis olunur.» de

nilmesine ve sicillen veya hükmen tekaüt edi

lenlere dair bir sarahat olmamasına göre mu

maileyhin tekaüt maaşının 6 ıncı madde 

mucibince tahsisi icap edeceği yolunda bir 

kanaat hasıl olmuş isede mumaileyhin talebi 

üzerine tekaütlüğü icra edilmeyip tasfiyeten 

edildiği ve halbuki 6 ıncı maddanin hükmü 

talepleri üzerine takaüt edilenlere şamil olduğu 

hakkında Muhasebeler Divanının ve mütaleası 

sorulan Maliye Eencümeninin encümenimize 

gönderilen tezkerelerden anlaşılmış olmakla 

yapılan tekaüt muamelesinin yerinde olduğu-
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'I ^  adı, sam ve otur- | Arzuhal hulâsası ! E m n iı nen kamn ve ne sebepten verildiği 
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nun anlatılmasına karar verildi.

Karar No

194

K. tarihi 

25-11-1931

5724 Ali Osman B. Askerlikten istifa Mumaileyhin şikâyeti üzerin bu husus

828 1 Müstafi ve yüzbaşı arzuhali kendisi ta- 20-1 1-928 tarihinde 54 numaralı karara bağ-

' ve sütlüce kasap şir~ rafından verilmemiş  ̂ lanarak nizamnamemizin tayin ettiği müddet

keti memurlarından olduğu için mesle- geçerek katileşmiş ve kendisine de bildirimiş

İstanbul ğine avdeti lâzım olduğundan işin tekrar tetkikine imkân olma-

I geleceğine dair tek- dığının anlatılmasına karar verildi,

rar şikâyet i Karar No. K. tarihi

195 25-11-1931

733

562'9

A. Tevfik Bey 

Avukat 

i Eskişehir

Âli Karar Heyeti 

tarahndan da tasdik 

edilmiş olan hak-  ̂

kındaki Heyeti Mah

susa kararının refi 

isteniliyor

5129j 

240 ;

Mehmet Ali B. 

Sabık Bahkesir tah

riri müsakkafat ko

misyonu reisi gala- 

tada Minerve hanın

da 23 numarada 

İstanbul

T. B. M. M. Reisliğinden havale buyrulan 

bu husustaki arzuhal üzerine icabı müzakere 

olundu:

Heyeti Mahsusa kararlarının encümenimiz

de tetkik edilmesi T. B. M. M. Heyeti Celi- 

lesinden ittihaz buyrulan karar iktizasından 

olmasına; bahusus arzuhal sahibi hakkında 

Âli Karar Heyeti tarafından da tetkikat yapı

larak lâzım gelen karar verilmiş olmasına na

zaran ittihazı muameleye mahal olmadığının 

anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

196 “25^0^1931

Hazine Vekâletine 

veya tahsil memur

luğuna tayini hak

kında.

B. M. M. Yüksek Reisliğine verilen arzuhal 

Maliy Vekâletine havale olunarak istifsarı key

fiyet olundu.

Gelen cevapta:

Mumaileyhin dosyası meyanında mevcut 

vesikalara nazaran hukuk mektebinden mezun 

ve avukatlık ruhsatnamesini haiz olmadığı an

laşılmış ve hazine avukatı olabilmek için bu 

şartları haiz olması icap etmekle beraber esa

sen mumaileyhin mevzubahsettiği mahallerde 

hazine avukatlığı münhal bulunmadığı cihetle 

I talebinin isafına imkan olmadığı ve İstanbul 

Maliye tahsil şubeleri memurluklarından birine 

I tayini hakkındaki diğer talebinin isafı is ma

halline ait bir keyfiyet olduğundan bu husu

sun İstanbul defterdarlığına da tahriratla bil

dirilmiş olduğu işar olunmaktadır. Vekâleti 

Celilenin işarına tevfikan İstanbul Defterdarh- 

gına müracaatla münhal tahsil şubesi memur-
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dukları yer

Arzuhal hulâsası En(‘ünıen kararı ve tu* sebepten verildiği

4 9 .^  

1 41 7

Kütahya Saray ma

hallesinde 16 nu

maralı hanede mü

tekait binbaşı Os

man Nuri Bey

4871

1488'

Eczacı Ali Cevat Ef. 

Aydın

Talebi üzerine teka

üt edildiği halde 

emsali olupta hük

men veya sicillen 

tekaüt edilenlerden 

daha az maaş aldı

ğından bahsile ol- 

baptaki maddenin 

tatbikindeki hatanın 

refile mağduriyetten 

vikayesini istemek

tedir.

2800 altın lira is

tihkakına mukabil ' 

Aydının Karapınar 

çiftliğini tefevvüz 

etmesine mümanaat 

olunduğuna ve buna 

dair olan müracaat

larının terviç edilme

mesinden şikâyet

i hıklarından birine tayini için teşebbüste bulun

ması lüzumunun mumaileyhe anlatılmasına ka- 

i rar verildi.
I

; Karar No. K. tarihi

I 197 25-H-1931

' B. M. M. Riyasetine verilip encümenimiz 

tarafından M. M. • Vekâletine havale' edilen 

arzuhal üzerine gelen cevapta:

Binbaşı Osman Nuri Beyin talebi üzerine 

' 1683 numaralı tekaüt kanununun 6 mcı 

maddesinin 2 inci ve 3 üncü fıkralarına na

zaran tekaüt edildiği ve bu muamelenin ka- 

, nuna tevafuku dolayısile başka bir muamele 

, ifasına imkân olmadığı iş'ar olunmaktadır,

! Encümenimiz keyfiyeti tezekkür ederek ya

pılan muamelenin kanun dairesinde icra edil- 

i diğine kanaat hasıl etmiş olmakla 24-XII-930 

' tariiı ve 85 numaralı kararı ittihaz etmiş 

isede, mezkûr kararın arzuhal sahibine anla

tılması iktiza ederken zühülen Millî Müdafaa 

Encümenine tevdi yolunda çıkmış olduğu 

görülmüş ve halbuki encümenimizin neticelen

dirdiği işlere ait dosyaların encümence muha- 

I fazası teamül iktizasından bulunmuş olmakla

4 numaralı haftahk karar cetvelindeki 24-XII-930 

tarihli ve 85 numaralı kararın tevdi mahiyetindeki 

hükmünün tashihine ve hakkında yapılan mu

amelenin kanuna tevafukunun arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

I Karar No K. tarihi

• 198 25-11-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine verilen arzu- 

I hal Dahiliye Vekâletine havale olundu.

Oelen cevapta:

Selânik mübadillerinden Ali Cevat Efendi- 

tarafından teffizi talep edilen Aydındaki Kürt- 

1er çiftliği arazisi hakında Aydın vilâyeti ile 

sebkeden muhabereye nazaran mezkûr çiftlik 

arazisine mücavir köyler halkının haddi kifa 

vede toprağı olmadığından arazi sahibi bir 

kaç mütevellinin esiri vaziyetinde oldukları 

ve binaenaleyh bu çiftlik arazisinin yerli hal

ka tevzii bir emri zarurî olduğu anlaşılmış 

ve muhacirlerin iskân ve arazi tevzininde yerli
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Arzuhal verenlerin

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5276

285

Oalatada Hüriyet 

han 9-10 numarada 

Deon Şonmen Ef. 

İstanbul

Baroca ittihaz edi

len terkin Kayit ka

rarından şikâyet

5188

'296

Kırkağaç hapisane- 

sinde mahkûm İzmir 

sabık belediye tah

sildarı Hafız Cemil 

Ef.

Hakkında verilen ve 

mahkemei temyizde 

tasdik edilen hük

mün yazılı emir ile 

nakzını talep etmek

tedir.

halkın ihtiyacının tazyik edilmemesi 6 temmuz 

1340 tarihli talimatname ahkâmı iktizasından 

olmakla berarer zaten arazinin kül halinde 

bir şahsa teffizi de prensiplerimize mugayir 

olduğundan anifen maruz arazinin mahallinin 

gösterdiği icap dairesinde yerli halka tevzii 

ve mübadile başka emval teffizi Aydın vilâye

tine yazılmış olduğu iş'ar olunmaktadır.

Vekâleti celilenin iş'anna nazaran yapılan 

muamelenin muvafık olduğu görülmüş olmakla 

istihkakına mukabil diğer arazi teffizi için 

müracaatta bulunması lüzumunun arzuhal sa

hibine anlatılmasına karar verildi

Karar No. K. tarihi 

199 25 - 11 - 1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine verilen arzuhal 

Adliye Vekâletine gönderilmiştir.

Gelen cevapta;

Baruca hakkında ittihaz olunan terkini kayit 

kararına itirazı bu işi tetkika memur heyetçe 

tetkik edilerek itirazı varit görülmemiş ve veri

len karar teyit edilerek taşdika da iktiran et

mek suretile katiyet kesbetmiş olduğu iş'ar 

olunmaktadır.

Kanunî ve makul esbaa müsteniden verilen 

terkini kayit karannın tebdiline mahal olmadı

ğının anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

200 25-11-1931

B. M. M. Yüksek Reisliğine verilen arzu

hal Ad. V. ine havale olunmuştur.

Oelen cevapta:

Müstedi Hafiz Cemil efendi İzmirde bele

diye tahsildarı iken ihtilastan tahtı muhake- 

yey alınarak 6 aya mahkûm edilmiş ve bu 

hüküm temyiz mahkemesince tasdik olunduğu 

ve ahiren müstedi iadaei muhakeme talebinde 

bulunmuş isede evvelki hükmü veren İzmir 

Ağır Geza mahkemesi iade talebinin reddine 

karar vermiş ve bu karkr itirazen Mağnisa 

Ağır Ceza mahkemesine vaki müracaatında da 

talebinin reddine dair evvelce verilen hüküm 

tasdik edilerek katiyet kespetmiş olmakla ya-
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dukları yer
Arzuhal hulâsası E n cüm e n  k a ra r ı ve ne sebepten v e r ild iğ i

46 y  

1149
îzmirde İki Çeşme- 

likte 2Q1 numarada 

Hanya muhacirle

rinden Süleyman 

oğlu Mustafa Ef. 

İzmir.

îzmirde Kızıl Çul- 

luda askerî birinci 

memnu mıntaka da

hilindeki batapu 

mutasarrıf olduğu 

bahçesinin görülen 

lüzum üzerine ev

velâ icar ve sonra 

da badelkeşif istim

lâkine karar verile

rek vaz’ıyet edildi- 

diği halde bu güne 

kadar ne bedeli 

icann ve nede is

timlâk bedelinin ve

rilmemesinden şi

kâyet

pılacak bir muamele olmadığı işar olunmakta

dır.

Keyfiyet tezekkür olundu cari muameleye 

nazaran yazılı emir istarına lüzum olmadığı 

anlaşılmasına binaen olveçhile anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. 

201

_FÇ _M lu

25-11-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine takdim kılı

nan arzuhal M. M. Vekâletine havale olunmuş 

! ve alınan cevap üzerine keyfiyet M. M. Vekili 

beyefendinin huzurile müzakere olunduktan 

sonra Bütçe Encümenine havale edilerek mü- 

taleası sorulmuştur. Encümeni müşarüleyhadan 

alınan tezkerede: 21 haziran 1927 tarih ve 

1110 numarah kanuna müsteniden askerî 

' memnu mıntakalarda istimlâk edilmiş olan 

' gayri menkul emval bedellerinin neı suretle 

i ödeneceği Büyük Meclisçe ahiren kabul buy- 

! rulan 1744 numaralı kanun ile tefrik edilmiş 

ve bu işe karşıhk olmak üzere 1745 numaralı 

kanunla M. M. Vekâleti 1930 bütçesinde 

( memnu mıntakalar istimlâk bedeli ) namile 

açılan fasla 240 100 lirahk tahsisat konulduğu 

umumî heyete arzedilen ayn bir kanunla 

( 89 500 ) lirahk tahsisat daha ilâve edilmiş 

olduğu iş'ar olunmaktadır.

Bu itibarla müstedi Süleyman oğlu Mus

tafa Efendiye ait istimlâk bedelinin 1744 nu

marah kanunun hükmü dairesinde ödeneceği 

anlaşılmış olmakla olveçhile anlatılmasına ka

rar verildi.

Karar No K. tarihi

2 7 r ı

Mülğa Babiâli civa

rında Hupyar ma

hallesinde kafesci 

sokağında No 9 

Madam Despine a- 

partmanında müte

kait K. yüzbaşı Va

sıf Efendi İstanbul

202 25-11-1931

Heyeti mahsusa ka

rarına tebean nis- 

beti askeriyesinin 

katından dolayı dü- 

çar olduğu mağdu

riyetin izalesi istir

hamına dair.

B. M. M. Yüksek Reisliğine takdim kılınıp 

Encümenimize havale olunan arzuhal tetkik 

olundu.

Bu bapta M. M. Vekâletinden alınan ce

vapta:

Mumaileyh Vasıf Efendinin kendi arzusile 

vekararğâh Erkânı Harbiyesinin inhasile kuvayi 

inzibatiyeye tayin ve hizmet ettiği vesaikle 

tespit edilmiş olduğundan heyeti mahsusa ka- 

rarile bir daha hizmeti devlette istihdam edilme-
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Ar7Ailıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları ver

48751 İzm irde Salâttinoğlu 

1363 mahallesinde 33 nu

maralı hanede çarkçı 

başı Mustafa Fehmi 

Ef. zevcesi Cemile 

! Hanım

4952

1430

Beyoğlu Cihangir 

Kumrulu cadde 

A" 46 sabık İzmit 

gümrüğü kâtibi Fey

yaz Fuat Ef. 

İstanbul

Arzuhal hulâsası Eııc'ünıen k a rn r ı ve ne sebepten ve r ild iğ i

Muhassas tekaüt ma

aşının on seneliği

nin defaten verilme

si ve Yunan işgali 

zamadındaki geçen 

müddete ait maaşla

rı için deyin ilmü

haberi itasına dair

Tasfiyeye tabi tutu

larak açığa çıkarıl

dığı için olbaptaki 

kanuna tevfikan ikra

miyesinin verilerek 

ilişiğinin kat'ı iktiza 

ederken halâ mez

kûr ikramiyesinin 

verilmediğinden bah- 

sile müsebbibi hak

kında takibatı kanu

niye icrası talebine 

ait

mek üzere nisbeti askeriyesinin kat olunduğu 

ve bilahara teşekkül eden Âlî karar heyetine 

vaki müracaatı üzerine keyfiyet bittetkik heyeti 

mahsusaca verilen kararı tasdik ettiği işar olun

maktadır.

Encümenimiz Heyeti mahsusaca verilmiş 

olan kararların tetkikine ve bu bapta karar 

ittihazina salahiyyettar olmadığı gibi esasen 

mumaileyh hakkında verilen karar Âlî karar 

heyetince de tetkik edilerek katileşmiş olması 

hasebile yapılacak bir muamele olmadığının 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

203 25-11-1931

B. M. M. Yüksek Reisliğine verilen arzu

hal Ma. V. ine huvale olunmuştur.

Oelen cevapta;

Mumaileyhe ait tekaüt maaşının lOü kuruş

tan fazla olması hasebile lo  seneliğin defaten 

tesviyesine imkân bulunmadığı işgal zamanına 

ait matlubu için de emsali gibi deyin ilmüha

beri verilmiş olduğu İzmir Defterdarlığının 

iş'arından anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Mumaileyhin birinci kısım talebinin ifasına 

imkansızlık olduğu ikinci kısım arzusunun da 

yerine getirilmiş olduğu vaki iş'ardan anlaşıl

mış olmakla olsuretle anlatılmasına karar ve- 

verildi.

Karar No. K. tarihi

204 25-11-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine verilen arzu

hal Ma. V. ine havale olundu.

Oelen cevapta:

Mumaileyhin tasfiyeye tabi tutularak açığa 

çıkarıldığı ve müddeti hizmetine göre tekaü

dünün icrasına imkân olmayıp ikramiye veril

mek suretile alâkası kat edilen memurlardan 

olduğu, iddiasına esas teşkil eden ikramiyesi

ne müteallik muamele mumaileyh tarafından 

Gümrük Umum Müdürlüğüne hitaben verilen 

638 numara ve 4-5-1Q3Ç tarihli arzuhali üze

rine vaki ve zamanile iknUl edilerek vekil ve 

mutemet tayin ettiğine dari imzası vekâleti 

müsarüileyha Nüfüs İşleri İkinci Şube Müdür-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encünıe]! karai'i ve ne sebepten verildiği

5132

243

lüğünün resmî ınuhürü ile tasdik edilmiş olan 

dosyası Dahiliye Vekâleti Tabiiyet Müdürü 

Ramiz Beye tediye evrakını imza etmek suretile 

23 eylül 1930 tarihinde tesviye olunduğu 

binaen aleyh sörücenıede kaldığı yolundaki 

iddiasının varit görülmediği iş’ar olunmaktadır.

Vaki iş'ara nazaran Vekâletçe ikramiye ve

rilen mumaileyhin dosyasına müracaatla para

sını alması lüzumunun anlatılmasına karar 

verildi. *

Karar

205

K. tarihi 

25-11-1931

Kocaeli İdarei Hu

susiye seyyar sıhhat 

menuıru Osman Nu

ri Ef.

Kocaeli

Kendisi maaşla müs

tahdem bir memur 

iken bilâhara ücretle 

istihdam edilmekte 

olduğu ve bu su

retle ileride tekaüt 

kanunundan istifa

desine imkân ohın- 

yacağı cihetle ya 

ücretle çalıştığı müd

dete ait tekaüdiye

nin defaten verme

sine müsaade edi

lerek maaşlı memur

lar hukukundan is

tifadesine intkân ve

rilmesi veyahut ma

aşlı sıhhat memur

luğu vazifesine ta

yinini istemektedir

B. M. M. Yüksek Riyasetine verilen arzu

hal S. ve İç. M. Vekâletine gönderildi.

Gelen cevapta:

Müstedi Osman Nuri Efendi mektebi tıb- 

biyede imtihan edilerek kendisine 3 1 9  sene

sinde aşıcıhk şahadetnamesi verilmiş ve bina

enaleyh sıhhat memurlarının bugünkü sınıfla

rına nazaran üçüncü sınıf bir sıhhat memuru 

olduğu mukaddema aşı memurluğu ile maaşlı 

olarak muhtelif mahallerde ifayı vazife etmiş 

ve son bulunduğu İzmit Belediye aşı memur

luğundan belediyece memuriyetinin lağvi 

üzerine açıkta kalmış ve bunun üzerine 338 

senesinde vekâletçe 600 kuruş maaşla İzmit 

livası muvakkat sıhhat memurluğuna tayin 

kılınmış ve vekâletin 341 senesi kadrosuna 

nazaran kadro fazlası olan 29 sıhhat memuru 

meyalımda tekrar açığa çıkarılmış bulunduğu, 

bundan sonra talebi üzerine ücretli vazife olan 

Aydın sıtma mücadelesi sıhhat memurluğunda 

istihdam olunmuş ve halen de yine ücretli 

bir vazife olan Kocaeli Vilâyeti hususî idare 

sıhhat memurluğunda müstahdem bulunduğu 

ve arzusuna tevfikan aidatı tekaüdiyesini ala

rak maaşlı memurlar hukukundan istifade 

ettirilmesine imkân görülmemiş isede muvafakat 

ettiği takdirde bulunduğu üçüncü sınıfa mu

adil ger hangi münhal- maaşlı bir vazifeye 

tayinile müktesep hukukunun vikayesinin 

mümkün olduğu iş'ar olunmaktadır.

Vekâleti Celilenin mütaleası muvafık görül

müş olmakla müktesep haakkımn temini için 

sınıfına muadil maaşlı bir memuriyete tayini
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5 3 4 9

4 5 5

Galatada voyvada 

caddesinde Asikü- 

rasyonizioni General 

hanında No 70 ya

zıhanede Petroğlu 

Panayot Mavridi Ef. 

İstanbul

5 2 4 5 İ  

3 5 9  i

Oalata da Abit ha

nında Haraiambo Fi. 

İstanbul

Barodan terkini kay it 

edilmesine dair.

Baruca terkin edilen 

kaydının tashihi ile 

avukatlık yapmasına 

müsaade itasına dair

hakkında mumaileyhin vekâlete müracaat 

etmesi lüzumunun anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

206 25-H-I931

B. M. M. Yüksek Riyasetine verilen arzu

hal Adliye Vekâletine havale olundu.

Oeien cevapta:

Vatandaşlık hukuk ve vazaifine riayetsizliği 

işrap eder ahval ve harekâtı tesbit edilen m u

maileyhin baroca terkini Kayit edildiği ve mu

maileyhin itirazı üzerine tetkik heyetince ya

pılan tetkikat neticesinde keyfiyeti itirazı ret 

olunduğu ve terkini kayit kararı tasdik edilmiş 

olduğu işar olunmuştur.

Yapılan bu muamelenin avukatlık kanunu

nun maddei muvakkatesine tevafuk ettiği an- 

şalmış olmakla başk bir muamele ifasına mahal 

olmadığmn anlatilmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

207 25-11-1931

B. M. M. Yüksek Riyasetine verilen arzu* 

hal Adliye Vekâletine'gönderilmişti.

Alınan cevapta:

^Baruca kaydı terkin edilen mumaileyhin 

vaki itirazı bu işi tetkika memur heyetçe tet

kik olunarak itirazı yerinde görülememiş ve 

teyit edilen terkini kayıt kararı tasdika iktiran 

ederek kesbi katiyet ettiği işar olunmaktadır.

Esbabı hakikiye ve makuleye binaen itti

haz olunan terkini kayıt kararının tebdiline 

mahal olmadığının anlatılmasına karar verildir 

Karar No K. tarihi

208 2 5 - 1 1 - 1 9 3 1

Reis 

Ordu ' 

Şevket 
Âza 

Mardin 

Abdûrrezzak

Kâ.

Bahkesir

Emin

Âza

Kocaeli

Kemalettin

Âza 

Ankara 

Halit ferit

Âza

Gaziantep

Ferit

Âza

Giresun

Şevket
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dukları yer
Arzuhal hulâsası Encüıııeıı kararı ve ne sebepten verildiği

5618i 

722 '

N u r i  B .  s a b ı k  R ü s u 

m a t  m ü d ü r l e r i n d e n  

E y y ü p t e  E v l i c e b a b a  

m a h a l l e s i n n d e  

İ s t a n b u l

H e y e t i  M a h s u s a  k a 

r a r ı m  n  r e f i  i s t e n i l i 

y o r .

5613

7 i r

M e m e t  C e m a l  E f .  M u h a c i r  o l d u ğ u  h a i -  

U l u c a n l a r d a  e s k i  p o -  d e  i s k â n  e d i h n e d i -  

l i s  m e r k e z i  a l t ı n d a  | ğ i n d e n  ş i k â y e t  

2 0  n u m a r a d a  !

A n k a r a  !

5 1 2 2  M i y a z i  B .

2 3 3  '  K a r a h a y i t  n a h i y e s i  

s a b ı k  m ü d ü r ü  

A y d ı n

A y d ı n  h a p i s a n e  m ü 

d ü r ü  h a k k ı n d a  ş i k a 

y e t

361

^42
D u d u  H a n ı m .  

M ü t e v e f f a  e n c ü m e n  

b a ş k â t i b i  H u l û s i  E f .  

v a l i d e s i  

N i ğ d e .

M ü t e v e f f a  o ğ l u n d a n  

t a h s i s  e d i l e c e k  t e k a 

ü t  m a a ş ı n ı n  m u a 

m e l e s i  u z a d ı ğ ı n d a n  

ş i k â y e t

T .  B .  M .  M .  Y ü k s e k  R i y a s e t i n d e n  h a v a l e  

b u y r u l a n  b u  h u s u s t a k i  a r z u h a l  t e t k i k  v e  m ü z a 

k e r e  o l u n d u :

M i l l î  ş i a r ı n ı  d ü ş m a n  l e h i n e  f e d a  e d e n l e r  

h a k k ı n d a  i l k  t e t k i k a l  i ç i n  H e y e t i  m a h s u s a  v e  

s o n  t e t k i k a t  i ç i n  Â l i  K a r a r  H e y e t i  t e ş k i l  e d i l e 

r e k  b u  v a z i f e  b u n l a r a  t e v d i  e d i l m i ş  v e  B .  ^  

M .  H e y e t i  Ç e l i l e s i  i t t i h a z  b u y u r d u ğ u  k a r a r l a  

e n c ü m e n i m i z i  b u  h n s u s t a k i  t c t k i k a t t a n  m e n e t 

m i ş  o l d u ğ u n d a n  m ü r a c a a t  s a h i b i n e  o  y o l d a  

a n l a t ı l m a s ı n a  k a r a r  v e r i l d i .

K a r a r  N o  K .  t a r i h i

209 1-III-193I

T .  B .  M .  M .  Y ü k s e k  R e i s l i ğ i n d e n  h a v a l e  

b u y r u l a n  a r z u h a l  t e t k i k  v e  m ü z a k e r e  o l u n d u .

M u h a c i r l e r i n  a n a  v a t a n a  g e l d i ğ i  t a r i h t e n  

i t i b a r e n  b i r  s e n e  i ç i n d e  i s k â n l a r ı m  i s t e m e s i  

i e a p  e t m e s i n e  r a ğ m e n  u z u n  s e n e l e r d e n  b e r i  

a n a  v a t a n d a  b u l u n d u ğ u  a r z u h a l i n d e n  a n l a ş ı l a n  

m u m a i l e y h i n  a h i r e n  b ö y l e  b i r  t a l e p t e  b u l u n 

m a s ı  k a b u l  ş a y a n  o l m a d ı ğ ı  v e  m u k a d d e m a  

m ü r a c a a t ı  v a r s a  b u n u  t a h a k k u k  e t t i r i p  t a k i p  

e t m e s i  l â z ı m  g e l d i ğ i  c i h e t l e  o  y o l d a  a n l a t ı l 

m a s ı n a  k a r a  v e r i l d i .

K a r a r  N o .  K .  t a r i h i  

210 1-III-1931

B .  M .  M .  Y ü k s e k  R e i s l i ğ i n e  v e r i l e n  b u  

a r z u h a l  A d l i y e  V e k â l e t i n e  g ö n d e r i l e r e k  m a l û 

m a t  i ş t c n r n i ş t i .

G e l e n  k a r ş ı l ı k t a :

Ş i k â y e t  e d i l e n  h a p i s a n e  m ü d ü r ü n ü n  e l i  i ş 

t e n  ç e k t i r i l e r e k  h a k k ı n d a  t a h k i k a t  y a p ı l d ı ğ ı  b i l 

d i r i l d i .

İ c a b  ı k o n u ş u l d u .

Ş i k â y e t  n a z a r ı  d i k k a t e  a l ı n a r a k  i c a b ı  y a p ı l -  

m i ş  o l d u ğ u n d a n  o  y o l d a  a n l a t ı l m a s ı n a  k a r a r  

v e r i l d i .

K a r a r  N o  K .  t a r i h i

211 1-III-1931

H ü l â s a s ı  y a z ı l a n  a r z u h a l  D a h i l i y e  V e k â l e t i -  

I  n e  g ö n d e r i l e r e k  t e e h h ü r ü n  s e b e b i  s o r u l m u ş t u .  

I  G e l e n  k a r ş ı h k t a :

B u  i ş  b i t i r i l e r e k  r e s m î  s e n e d i n i n  N i ğ d e  

V i l â y e t i n e  i r s a l i n i n  d e r d e s t  o l d u ğ u  b i l d i r i l -
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! Arzuhal verenlerin 

^  i adı, sanı ve otur- 

I dukları yer

719
56

Mustafa Ef. 

Maliye tahsildarı 

Çankırı.

468_ı

6364'
I
I
I

Memet Ef.

Adana nusaybin de- 

miryoh işçilerinden 

tekke mahallesinde 

mukim 

Tarsus.

Arzulıal hulâsası | Eiîcüıneıı karan ve ne sebepten verildiği

Tasfiye edilerek tas

fiyesi ref edilinceye 

kadar açıkta kaldığı 

müddete ait maaş

larının verilmesi 

hakkında

Hasta hğı hasebi le 

işinden ayrılmış ve 

tekrar girmiş isede 

ikametine tahsis edi

len vagonun tamir 

edilmediği için tek

rar hastalanarak ay

rılmağa mecbur ol- 

duğdu halde hasta- 

hk zamanlarına ait 

olup kanunen veril

mesi lâzım gelen 

ücreti verilmediği 

gibi hizmetine de 

kabul olunmadığın

dan şikâyet.

mistir. Keyfiyet müzakere olundu. O  yolda 

anlatılmasına karar verildi

Karar No. K. tarihi

212 1-111-1931

T. B. M. M. Reisliğinden havale buyrulan 

bu arzuhal müzakere mevkiine konuldu: 

Tasfiyesi refedilen memurlara açıkta kal

dıkları müddet maaş verilmesi hakkında ka

nunun sarahati olmamasına ve malî kanunların 

kıyas kaidesile tatbikına da imkân olmama

sına göre işin o yolda anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

213 l-IH-1931

B. M. M. Yüksek Reisliğinden havai buy

rulan bu arzuhal işin tetkiki ilenıûtalealarının 

işarı için Nafıa Vekâletine gönderildi.

Gelen cevapta:

Mumaileyh arkadaşlarile geçimsiz ve amir

lerine karşı riayetsiz olup bu sebeple iki defa 

istifa ederek ayrıldığı için tekrar işine alın

ması mümkün olmadığı anlaşıldığı bildirildi.

İcabı müzakere olundu:

Arzuhal sahibinin terk ettiği hizmeti ve 

tekrar kabulü için kumpanya nezdinde bir te

şebbüs icrasına mahal olmadığı gibi ücret 

hakkındaki iddiası dahi ait olduğu mahkemeye 

müraeaat suretile hal edilecek bir keyfiyet 

olduğunun kendisine anlatılmasına karar verildi 

Karar No. K. tarihi

214 1 -III- 1931

Rs. M. M. 

Ordu Muğla 

Şevket Nuri

Kâ. Âza Âza Âza Âza Âza

Balıkesir Kocaeli Ankara Gazi Antep Tokat Van

Emin Kenıalettin Halit Ferit Ferit Mustafa V&sfi Münip
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

M7 H. Hüsnü Ef. sabık ' 

5238 kazanç tahakkuk me-| 

muru. i

Eskişehir

Vazifesinde muvaf

fakiyeti ve tasfiye 

sine mahal olmadığı 

mensup olduğu ve

kâlet tarafından tas

dik ve müdafaa edil

mesine rağmen tas

fiye edildiğinden ve 

Şuraya olan müra

caatında menfi ne

tice verildiğinden 

şikâyet

B. M. M. Yüksek Reisliğinden encümeni

mize havale buyrulan arzuhal ile bağlı Devlet 

Şurası mazbatası tetkik olundu.

Mezkûr mazbatada mumaileyhin düşman 

işgali esnasında dahilde kalarak bazı seciye

sizliği anlaşıldığı ve memuriyeti dolayısile 

mühim varidat elde ederek memleketin mute- 

mevvilâm sırasına geldiği tevatür edildiği 

hakkında vilâyet valisinin vaki müdafaasına 

müsteniden tasfiye kararının tasdik edildiği 

anlaşıldı. Mumaileyh hakkında cereyan eden 

muamele ile sicil halleri tetkik edilmek üzere 

davet olunan Ma. V. ligi namına gelen 

memurin müdürü mumaileyh hakkında menfi 

bir telakki ve sicillinde sui hale delâlet ede

cek bir kayıt mevcut olmayıp mahalli defter

darı akalliyette kalmak suretile vilâyet me

murin encümeni tarahndan tasfiye edilmiş ve 

vekâlet inzibat komisyonunda vaki tetkikat 

üzerine esasen anî olan düşman işgali sıra

sında evrak ve defterleri nakle imkân bulun

madığı taayyün ederek bilmuhakeme beraet 

etmiş ve bir sui hali de hissedilmemiş olduğu 

için tasfiye kararı ref edilmiş isede vilâyet 

memurin komisyonları kararının vekâlet İn. 

M. tarafından tetkik edilemeyüp ancak bu 

işin mercii Şura olacağına dair Şura karar 

vermiş ve mezkûr vilâyetin Mal. V. liği ve 

mumaileyh Hüsnü Efendinin mezkûr vilâyet 

aleyhlerine Şuraya ikame ettiklari davalar 

reddedilmiş olduğunu ifade eyledi; beraber 

getirmiş olduğu mumaileyhe ait sicil dosyası 

tetkik olundu.

İcabını müzakere ettik:

İşgal esnasında bazı kimselerin vatandaşlık 

sırasını şuurlu bir surette kullanmamaları hal

lerine karşı Heyeti Mahsusa, müteakiben de 

Âli karar Heyeti teşkil edilmiş olup bu mer

ciler ve onlara ait hükümler hilâfına bir 

vatandaşın Vatan hisleri hakkında resmen 

menfi fikir beyanına teşkilâtı esasiyemizin 

hükmü müsait görülmedi. Mumaileyhin me

muriyet sıfat !ve salahiyetlerini fena şekilde 

kullandığı hakkında siciline istinat edemiyen 

fikir ve kanaate mensup olduğu vekâlet ve 

onun mahalli şubesi tarafından iştirâk edil-
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Arzuhal verenlerin 

g 2̂; adı, sanı ve otur-

dukları yer
Arzuhal hulâsası , Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

178 i Haşan Ef.

5067 Sabık Jandarm onba- 

‘ şısı.

Göynük.

611_;

5507

Fuat Beyefendi. Kırk- 

lareli Meb’usu

Jandarmadan kaydı 

silindiğinen, tekaüt 

hakkı verilmediğin

den şikayet.

İcra Vekillerinin B. 

M. M. kararile inti

hap olunduğu sıra

da vekil tayinindeki 

usule tevfikan mu

vakkat' vekil tayin 

edildiğinden bu hu

sustaki kanun hümü- 

ne göre tekaüt hak

kını haiz olması lâ

zım iken telâkki ne

ticesi bu hakkının 

temin edilmediğin

den şikâyet

mediği için salahiyettar vesaiti tahrik ile 

tahkik ve tecessüs ettirilerek raporlarla tesbit 

ve şu suretle müsbet ve menfi iki cereyandan 

hangisinin muhik olduğu teyit edilmek iktiza 

ederdi. Hiç bir esasa istinat etmiyen tasfiye 

kararının refini encümenimiz karar altına aldı.

Karar A' K. tarihi_

215 8-IİI-1931

B. M. M. Yüksek Reisliğinden havele bayurulan 

bu arzuhai üzerine Dahiliye Vekâletinden so

rulmuştu.

Gelen cevapta:

Temditli efrattan talip ve layık olanların 

üçer sene müddetle hizmetleri temdit edilmek

te olup arzuhal sahibinin artik hizmetinin de

vamına mahal görülmemiş ve tekâüt cihetine 

gelince 812 uumaralı kanun ancak 20 sene 

bilfiil ve bilâ fasıla hizmet edenlere bu hakkı 

vermiş olduğu bildirildi.

İcabı müzakare olundu.

Gelen cevap kanuna uyğun olduğundan o 

yolda anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

216 S - rn - 1 9 3 1

B. M. M. Yüksek reisliğinden havale buy

rulan mezkûr arzuhal Adliye va Teşkilâtı Esa

siye Encümenlerinden ayrı ayrı alınan müta- 

lealarda da tasrih edildiği veçhile hadise 244 

numaralı kanunun meriyeti zamanına müsadif 

olup bu kanunun ikinci maddesinde İcra Vekil

lerinden birinin vekâlet umurunu icraya mani 

bir sebeple vazifesi başından infikâki icap ettiği 

takdirde avdetine kadar B. M. Meclisi bir vekili 

muvakkat intihap eder. İşbu vekili muvakkat 

dahi vekilin vazife ve salâhiyetini haiz ve vekil 

misilli mesuldür. Emri intihap vekil intihabı 

usulüne tevfikan icra kıhnır.» diye mevcut ve 

sarih hükme nazaran vazifeleri tevkit edilen ve 

edilmiyen vekiller arasında kanunen bir fark 

olmayıp aynı hükme tabi olacakları hakkında 

Mal. ve Tş. Es. Encümenleri tarafından serdedi- 

len mütaleanın encümenimizin noktai nazarına 

tevafuk ettiği anlaşılmış olmakla tekaüt muame-
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adı, sanı ve otur- 

I dukları yer

i

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1222

470Ö
A. Vasfi L?. 

ağır topçu A. Kâti

bi Çatalca.

i A. Cevdet B. sabık 

5493 Rize kaymakamı Kı- 

zıltoprak Rüştiye So. 

No. 24 Kadıköy.

îstanbulda müstah

dem iken şarka tah

vili, hasta yattığı 

sıraya rast geldiği 

için şimdiki vazife

sine tayin olundu

ğu zamana kadar 

olan zaman için al

dığı aylıklarının ge

ri ahnmak istenildi

ğinden şikâyet

leşinin o yolda tadil ve intacına karar verildi.

Karar No K. tarihi

Hakkındaki tasfiye 

kararı D. Ş. tara

fından refedilmesine 

rağmen vazife veril

mediğinden şikâyet

217 8-111-1931

B. M. M. Yüksek Reisliğinden havale buy

rulan bu arzuhal üzerine M. M. Vekâletine 

yazılan tezkereye gelen karşılık ve gönderilen 

memurdan nlınan izahat kâfi görülmiyerek ra

porları getirilmiş M. M. Zat işlerinden gelen 

memurdan tekrar izahat istenilmişti.

Q28 senesinde şarka tahvili tebliğ edilme

si üzerine bundan hayli zaman evvelden beri 

hasta yattığı anlaşılan mumaileyhin yerine baş

kası gönderilerek sihliati vazifeye kabiliyet 

derecesine girdiğ zamanda vazife görebileceği 

yerde vuku bulan münhale tahvil olunmuş isede 

ilk tayin olunduğu vazifeye gidemeyince yerine 

başkası tayin edildiğinde de açıkta sayılabilmek 

için sui hali veya memuriyetinin lağvi gibi şerait 

bulunmadığından ve müteakiben meriyete giren 

maaş kanununda da müsait hüküm olmadığından

o zamana ait aldığı maaşın istirdadı zarurî bu

lunduğunu mütalea ettit.

İcabı müzakere olundu:

Maaş kanununun neşrinden evvel olan hadi

seye memurin kanununun hastalar hakkındaki 

hükümleri mutabik olarak şikâyete müsbet 

cevap verir. O  yolda muamele yapılmasının 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

218 8-III-I931

B. M. M. Yüksek reisliğinden havale buy

rulan bu arzuhal üzerine keyfiyet Dahiliye Ve

killiğinden sorulmuştu.

Gelen cevapta:

26-11-1929 tarihinde tasfiye edilerek alâka

sı kesilmiş olan mumaileyh ahiren tasfiyesinin 

ref’ine dair Dvlet Şurasından karar almış 

isede 19-4-1930 tarihinde meriyete giren 

Dahiliye memurları kanununun 3 üncü madde

sinde tasrih edilen tahsil şartını haiz olmadığı 

için yeniden kaymakam tayin edilemiyeceği 

bildirilmiştir.

İcabı müzakere olundu:

Devlet memurlarının müktesep haklarının
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-Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

807

5703

İbrahim Etem Ef.

Surğun.

Kastamonu

Cezasımn infazı lâ

zım gelemiyeceğine 

dair.

300 Musa Kâzım B.

5189 Sabık imam vg ha

tip mektebi mual

limliğinden mütekait, 

Hünkâr imamı 

Haşim B.

Kadıköy S. 28

Tekaüt edilirken 

840 lira ikramiyeye 

müstahak olduğu 

halde şimdiye ka

dar verilmediğinden 

şikâyet

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

seibini mucip sebeplerden birisi de tasfiye 

isede merciine müracaat halinde verilecek 

karara göre tekemmül edebileceğine ve halbu

ki bu husustaki tasfiye kararı refedilmiş ol

makla gerek bu sebeple ve gerek zikrolunan 

maddei kanuniye hükmile müktesep hek mah

fuz olduğundan mumaileyhin ayni şeraitte 

müstahdem emsali gibi muameleye tabi tutul

masına ve o yolda anlatılmasına karar verildi 

Karar No K. tarihi

219 8-III-1931

B. M. M. Yüksek Reisliğinden havale bu

yurulan bu arzuhal tetkik ve icabı müzakere 

olundu.

Arzuhal sahibinin müracaatı üzerine keyfiy- 

yet mukaddema tetkik edilerek netice ] 3-XI- 

1930 T. ve 538 No lu kararla kendisine 

bildirilmişti. Ayni işin tekrar tetkikine mahal 

olmadığının anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. thrihi

220 8-III-1931

B. M. M. Yüksek Reisliğinden havale buy

rulan bu arzuhal üzerine Maliye Vekilliğinden 

sorulmuştu. Gelen karşılık kat'i bir şekilde 

olmadığı için kâfi görülemediğinden davetimiz 

üzerine V. namına gelen müdirandan Cafer 

Bey bu gibi masarife karşılık olan eyyamı 

haliyeden 931 senesinde henüz tasarruf temin 

edilemediğinden bu para verilemediğini ve 

bu sene içinde de kabil oalmazsa 32 senesi 

bütçesine konulan mahsus fasıldan verilmesi 

kat’î olduğunu ifade etti.

İcabı müzakere olundu:

İstenilen ikramiyenin verilme zamanı tesbit 

ettirilmiş olduğundan o yolda anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No K. tarihi

221 8-IIM931
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796

5692

797

5693!

795 ' 

569İİ

794

5690

7 ^  ’ 

5689

Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Sabriye H. 

Melekzade Zühtü 

Ef. karısı 

Necmiye H.

Esat Ef. karısı 

Safiye H.

Müteahhit Ahmet 

Çavuş anası 

Fikriye H.

Selânikli terzi Hida

yet Ef. karısı 

Hürmüz H. 

Muharrem Hasbi B. 

Karısı 

Balıkesir

Oğul ve kocalarının 

Menemen H. D. ta

rafından vukubulan 

mahkûmiyetlerinin 

affını rica ediyorlar

B. M. M. Yüksek Reisliğinden havale buy

rulan bu telgrafnameler tetkİK ve icabı müza
kere olundu:

Hususî af sebebi görülmemesine binaen 

dileklerinin yerine getirilemediğinin anlatıl

masına karar verildi.

Karar No K. tarihi

222 8-I1I-193I

M. M.

Muğla

Nuri

Âz

Kocaeli

Kemalettin

Âza

İzmir

Miinür

Âza 

İsparta 

H. İbrahim

Âza 

Ankara 

H. Ferit

km
Amasya

Nafiz

kza.
Erzurum

Nafiz

Âza 

Gazi Antep 

Ferit

Âza

Rize

Akif

Âza

Sivas

Ziyaettin
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Arzuhal verenlerin1 k adı, sanı ve otur

^  i dukları yer

504 Osman Ağa Çatak

540Ö köy muhtarı

. Yabanabat

Ai'zuhal hulâsası E ııc ü ınen  k a r a n  ve ne sebepten v e r ild iğ i

1_93 

5 08 2

İntifa kanununa tev

fikan ruhsatla kes

tikleri kerestelerin 

müsadere ve kendi

leri mahkemeye sevk 

edildiklerinden şikâ

yet

Sülünlük 

paşalar, 

sarnıç muhtarları M. 

K. Paşa kazası

karapınar İntifa kanunundan 

muradiye ' istifadelerine imkân 

verilmediîiinden şi- 

I kâyet

475

537

Şahver Hanım M. 

Sadettin Ef. karısı 

Aksaray Muratpaşa 

mahallesi sofular 

caddesi No. lo  

İstanbul

Vefat eden kocasın

dan kalan cami va

zifesinin askerde 

olan oğluna tevcihi 

hakkında

B. M. M. Yüksek Reisliğinden havale buy

rulan bu arzuhal üzerine keyfiyet İktisat Ve

kâletinden sorulmuştu. Davet üzerine gelen 

Müdirandan Halil Beyden de izahat alındı.

İcabı müzakere olundu.

İş mahkemeye intikal ettiği için neticesini 

beklemeleri ve mevcut keresteler için istenildiği 

takdirde mahkeme tarafından bir tedbir yapıl

ması tabii olduğu cihetle o yolda anlatılması

na karar verildi.

Karar No K. tarihi

223 ll-IH-1931

B. M. M. Reisliğinden hayale buyrulan bu 

arzuhal üzerine İktisat Vekâletinden sorulmuştu 

Gelen karşılık kâfi görülmediği için müşa

rünileyh V. lik müdürlüğünden Halil Bey hu- 

zurile tetkik olundu.

Bu köylere 408-524 mikâp ağaç verilip 

damgalanmış olduğu halde bu köylerin halkı 

kendileri bizzat işlemeyi p ruhsatiyelerini 

tüccara deviretmek itiyadında oldukları ve 

buna müsaade olmadığı için ruhsatiyelerini 

almak istem diklerini mamafi köylünün her 

zaman işleyebileceği kadar ağaç için ruhsat 

almak hakkı mahfuz olduğunu izah etti.

İcabı müzakere olundu:

Cemaata ait hakkın ferde devrine bittabi 

imkân yoksa da köylüye bizzat kesip işleye 

bilecekleri kadar ağaç için her zaman ruhsa

tiye verileceğinin anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

224 11-III- 1931

B. M. M. Yüksek Reisliğinden havale buy

rulan bu arzuhal üzerine işin gidişi Diyanet 

İşleri reisliğinden sorulmuştu.

Gelen ceyap kâfi görülmediğinden mezkûr 

reislik namına gelen Zat İşleri Müdüründen 

izahat alındı.

İcabı müzakere olundu:

Zaman ve mekân itibarile toplanması kabil 

cami vaizleri açıldıkça maaşları 500 kuruşa 

çıkıncıya kadar birleştirilmesi kanun iktizasın

dan olduğuna göre müteveffanın oğlunun ni

zamname ile olan tercih hakkının bu kanun
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Arzuhal verenlerin 

adı, aanı ve otur

dukları yer

U J 3

4586

Sait Bey 

Binbaşısı

İstihkâm

İzmir

M 18
4 9 ^

Abdûlkadir B. Yazı 

mütehassısı Ramiköy 

İstanbul

Arzuhal hulâsası j Encümen karan ve ne sebepten verildiği

hükmü yerine getirildikten sonra açılacak her 

hangi muadili bir vazifede nizamname veçhile 

trcihi lâzım geldiğinin anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

225 ll-IH-1931

Dayak atmaktan do

layı Harp Divanın

dan çıkan mahkû

miyetinin tecil edil

mesi lâzım geleceği

ne dair

B. M. M. Yüksek Reisliğinden havale buy

rulan bu arzuhal üzerine M. M. ve Adliye 

Encümenlerinden mütalaa sorulmuştu:

Gelen karşılıkta:

Neşrolunan « Askerî şahıslar tarafından 

işlenen suçların af ve tecili» hakkındaki kanun 

mumaileyhin talebine müsbet cevap verildiği

ne karar verildiği bildiriliyor.

İcabı müzakere olundu;

Mumaileyhin mahkûmiyetinin mahiyeline 

göre mezkûr kanundan istifade etmesi lâzım 

geleceğine mütedair M. M. ve Adliye Encü

menleri mazbatalarına iştirake ve işin o yolda 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

226 ll-ni-1931

Vazifelerinden biri- B. M. M. Yüksek Reislisinden havale buyrulan 

sinin ilga edildiği |bu arzuhal tetkik ve müzakere olundu, 

halde bundan dolayı Malî kanunlarda kıyas kaidesi cari olmadıkı ve 

açık maaşı verilme- |hadiseye mütabık sarih kanun hükmü bulunmak 

diğinden şikâyet jiktiza ettiği iğin iki memuriyetinden birisi lâğv 

ledilenlere açık maaşı verilmesine dair bir kanun 

i bulunmadığından dileği yerine getirilmiyeceğinin 

iînılatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

5̂05 Emin Bey

Sabık Erzurum tah

rirat müdürü.

Kendisi ve kız karda- 

şi harikzede oldukla

rı için tahsis edil 

miş olan metruk ha

nelerin kendilerine 

teffizi lâzım iken 

cebren tahliye etti

rildiğinden mukad

dema vesika göste

rilmesine müracaatı 

talik edilmiş olup

227 11-111-1931

B. M. M. Yüksek Reisliğinden havale buy

rulan bu arzuhal üzerine Dahiliye Vekâletinden 

soruldu ve Nufus Umum Müdürü B. hazır 

olduğu halde müzarkere olundu.

Bu kısım hâzineye geçen mallar harikzede- 

lere dahi takdir edilecek bedeli ile satıldığı için 

arzuhal sahibinin kendilerine tahsis edilmiş 

iken başkasına satılan bu evlerin bedellerini 

istemesi bittabi varit olamaz.

Ancak kendilerine harikzede oldukları ve 

bu itibarla ihtiyaçlarına binaen tahsis edildiği
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Arzuhal verenlerin

adı, sanı ve otur

dukları yer
Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

bu defa vesaikini 

bağlı olarak verdi

ğinden hazine tara

fından satılan bu ev

lerin bedellerinin 

kendilerine verilme

sine dair.

246 Arabcık Muhtarı î

5135 Yusuf ve arkadaş- 1

lan

Ulus

866 I A. Hamdi B. sabık 

nahiye müdürlerin

den Beyazköy Saray 

kazası Tekirdağ

ahiren verilen vesikalarının tetkikinden anla

şıldığı ve hilâfı kıyas tahliyeye icbar edilme

leri ve ozaman buna ait hususi hükümler tedvin 

edilmediği için işin mali vaziyetini kurtarmak 

üzere kira namile hâzinenin bir miktar para 

alması kanunlarla emsaline temin edilen ruc- 

han hkkını selbe sebep olmadığı cihetle satıl

mış Dİan bu mallar taksitleri verilmediğinden 

tekrar hâzineye intikali halde vaziyeti sabıka 

veçhile kendilerine verilmek ve aksi halde 

gösterecekleri yerde mukabili tahsis edilmek 

gibi mevcut kanunlarla telif edilecek bir sureti 

tesviye bulunduğu takdirde mağduriyetinin te

lâfisi hususunun anlatılmasına karar verildi.

Karar No^ K. tarihi

228 11-Ti I-1931

Orman idaresi aley

hine aldıkları ilâmın 

infazına mümanaat 

edildiğinden şikâyet

B. M. M. Yüksek Reisliğinden havale buyrulan 

bu arzuhal üzerine İktisat Vekâletinden keyfiyet 

sorulmuştu.

Gelen karşılık kâfi görülmediğinden İktisat 

IVekâletinden gönderilen memur huzurile müza- 

{kere olundu.

Bu hususta bir hüküm ilâmı tebliğ ve icra 

dairesine tenfizine tevessül olunmadığı bildirilme

sine nazaran bu kanunî yolların yapılması lüzu

munun anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

229

tasfiyesi refedilince- 

ye kadar açıkta kal

dığı müddete ait 

maaşlarının verilme

si için

B. M. M. Yüksek Reisliğinden havale buyrulan 

bu arzuhal üzerine icabı müzakere olundu:

Tasfiyesi refedilen memurla açıkta kaldığı 

müddet için maaş verileceğine dair sarih bir ka

nun hükmü yoktur. Duruşma sonunda beraet eden 

memurların maaşları hakkındaki kanun hükümle

ri bunlara teşmil edilemez. Çünkü millî kanunlar

da kıyas kaidesi yapılamaz. O yolda anlatılması- 

ına karar verildi.

i Karar No. K. tarihi

230 lMII-1931
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857

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Nafiz B.

Jandarma mûlâzım- 

lığından mütekait 

Ma. V. kavanin ve 

i muamelât kaleminde 

Faik B. nezdinde 

Ankara

Arzuhal hulâsası

Sebepsiz tekaüt edil

diğinden şikâyet

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

B. M. M. Yüksek Reisliğinden havale buyrulan 

bu arzuhal J. U. K. Kâzım paşa huzurile tetkik e- 

dildi. Sicil dosyasına da bakıldı. .'

tcabı müzakere olundu: ’ ’

Mumaileyhin hepsi birbirine uygün olarak al

dığı sicillerinin tabiî neticesi olan merciinin tak

dir ve tayin ettiği muamelenin değiştirilmesine 

mahal olmadığının anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

231

Reis M. M. Âza Âza Âza Âza Âza

Ordu İVluğla Isparra Ankara Erzurum Gaziantep Giresun 

Şevket N uri H. İbrahim HalU Ferit Nafiz Ferit Şevket

Âza Âza Âza Âza

Hakârî Mardin Sivas Trabzon

îbrahim Abdürrertak TJyaettin A li Becü
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

M. Ali Bey 

Sabık Ilıca nahiyesi 

Müdürü '

Yenice mahallesi. 

Bahkesir.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Tasfiye

şikâyet.

kararından

782 Cemil B. Karşıyaka 

İzmir

B. M. M. Yüksek Reisliğinden havale buyrulan 

bu arzuhal üzerine Dahiliye Vekilliğinin mütaleası 

a lınd ı;

Gelen cevapta:

Mumaileyhin sicil dosyasının Devlet Şurasında 

olduğu iş’ar edilmiş ve yapılan tetkikatta kendisi 

jtarafından verilmiş bir takım evraktan başka bir 

|şey olmadığı tesbit edildikten sonra mensup olduğu 

ivilâyet tarafından mumaileyhin sicili tesis edilme- 

jdiği meydana çıkmıştır.

Devlet Şurasının kararında:

. Sicilinin tesbit ettiği yolsuz haklara ve bir ta

kım ahvalden suçlu olup muhakeme altında bulun

masına ve İdarî kabiliyetsizliğine istinat edilen ma- 

ihallî kararının teyidinden; ve sonradan çıkmı hü- 

Ikümde suçlu bulunduğu işlerden dolayı beraet et- 

jtiğinden ibarettir. Davet üzerine gönderilen Da- 

ihilij^e Vekâleti Memurin Müdürü :

I Mensup olduğu vilâyetçe müseccel olması lâzım 

i'çelon mumaileyhin sicili mevcut olmasına {îöre 

•leh ve aleyhte bir mütalea beyanına imkân görü- 

ilemediğini bildirdi.

I icabı müzakere olundu.

! Mumaileyhin tasfiyesi için tayin olunan sebep-

• lerden sicilline matuf cihet henüz buna ait bir 

gûna sicil muamelesi tesis edilmemiş, bir jandarma 

izabitile ihtilâfı neticesi suçlu sayılarak mahke- 

jmeye verildiği işlerden de Dvelet Şurasının tet- 

'kikatmdan sonra beraet etmiş, gösterdiği vesika

lardan yirmi senedenberi vazifesinin mu- 

[vaffakiyetle devamı anlaşılması idarede aczi hak- 

jkındaki mütaleanın aksine mütedair görülmüştür. 

Şu hale göre müstenitsiz kalan tasfiye kararnıın 

refine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Müzayede ile satın 

aldığı m illî emlâk- 

tan hanenin müte

baki taksitlerine 

elindeki harikzede 

mazbatalarının mah

subu ve aksi tak

dirde yirmi sene 

tecili için

232 15-III-193İ

B. M. M. Yüksek Reisliğinden havale buyrulan 

bu arzuhal tetkik ve icabı müzakere olundu :

Harikzedelerin istifadesini gösteren kanun hü

kümleri ile millî emlâkin satışına ait malî kanunlar 

arasında böyle bir takas ve mahsup yapılmasını 

mümkün kılacak telif noktası yoktur. Adi bir alış 

verişte söyleşilen bedel ve şartların bunlardan bir 

tarifin arzusile değiştirilmesine de hukuk mevzuatı
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Arzuhal verenlerin ^

I  ^  adı, Kanı ve otur- , Arzuhal hulâsası Eıu'iiıneıı kîirai‘1 ve ne sebepten verildiği 
dukları j'er i |

769

Mustafa Ef.

Sığıryolu

Balıkesir

69c

müsait değildir. O yolda anlatılmasına karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

233 15-111-1931

Muhlis. Sami, Mü- 

nûr, Dursun, Sedat, 

Ahmet, Halit, Ali 

Beyler 1666/181 

No. İl telgraf çe

kenler 

Erzincan

Mübadil ve muha- B. M. M. Yüksek Reisliğinden havale buyrulan

cirlerin tehvini hal- 'bu telfîrafname tetkik ile müzakere olundu,

leri için yapılmakta ı Kanunlar tevdi edilirken ait oldukları encümcn-

Oİan kanun sırasın- derde ihatalı bir surette tetkik edilmekte olduğu

da muharebelerden jiçin encümenimiz bu hususta salâhiyettar olmadı-

ve işgallerden mu- Iğmın ardatılmasma karar verildi, 

tazarrır olanların da ^^rar No. K. tarihi

Kâmil Bey. 

Muhasebeler Divan 

âzasından 

Ankara

zararlarının telâfisine 

çalışılması ricasına | 

dair

Menemen Harb Di

vanı tarafından bir 

sene hapse mahkûm 

edilen oğlu Şerâfet- 

tinin affı için v.

Mâliyeden müzayede 

ile kendisine ihale 

edilen arsanın şeh 

rin pilanı mucibin

ce caddeye kalp ve 

bu kabil hükümete 

ait yerlerin parasız 

belediyeye terki ka

nun hükmünden ol

duğu ve bu alım 

satım henüz tapo 

siciline geçmediği 

tçin satış muteber 

olmadığından depo- 

titosunun geri ve

rilmesi hakkında

234 15-111-1931

Affi hususî icrası şeraiti mahsusasınm vücu

duna bağlı bir keyfiyet olduğundan dileği yerine 

^etirilemediğinin anlatılmasma karar verildi.

Karar No. K. tarihi

235 15-III-1931

D. M. M. Yüksek Reisliğinden havale buyrulan 

bu arzuhal üzerine Maliye Vekilliğinden keyfiyet 

sorulmuştu.

(Jelen cevapta işin o mahiyette olduğu zikredil

mekle beraber tapuya raptı yazılmış olmasma 

mebni paranın {̂ eri verilmiyeceği bildiriliyordu, 

lcal)i müzakere olundu:

Mevzu umumî mahkemelerin vazifesine giren 

işlerden olduğunun anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

236 15-111-1931

Reis M. M.

Ordu Muğla

Şevket Nuri
Âza 

Mardin 

Abdürreızkk

K İ
Balıkesir

Emin
Âza

Sivas

Zıyaettin

Âza 

Erzurum 

Nafiz 
Âza 

Tokat 

Mustafa Vasfi

Âza

Gaziantep

Ferit

Âza

Hakâri

İbrahim



r. B. M. M. Mathsati
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

Samatya Etyemez 

Mahallesinde yokuş 

çeşmede 5 M' hane

de Mevhibe H.

Ankara sulu handa 

Adananın Yarbaşı 

Mahallesinde İbiş 

İbrahim kızı Nazife 

mahtumu pelini 

Mustafaoğlu Cuma 

Ali Ef.

Arzuhal hulâsası Knoüıncn k a ran  vo ıu3 sobeplon vorildigi

Mahkeme ilâmının 

iptali hakkında

F.vine başkasının 

tesahüp etmesi hak

kında

Mevhibe imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Zevcinin Almaııyada vefatı hasebile tahsi

satı mestureden kendisine verilen 1500 lira 

gasıp mahiyetinde telakki olunarak hükmen 

kendisinden istirdada kalkışıldığı cihetle mağ

duriyetine mahal verilmemesini ve bu bapta 

verilen ilâmın iptalini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mülga Harbiye Nazareti mutemedi Agâh 

Bey zevcesi Mevhibe hanıma 1333 senesinde 

tahsisat! mestureden verilen 1500 liranın 

nnımaileyhadan istirdadile hâzineye verilmesine 

dair İstanbul Hukuk Mahkemesinden sadır olan 

hüküm Temyiz Mahkemesince tasdik edilmiş 

ve müddeti zarfında kararın tashihi istenmiş 

ve hüküm katiyet kesbetmiş olduğundan bu 

karara karşı kazaî tetkikat haricinde mütalea 

beyanına hacet görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte:

Bir ilamın iptali kanunî sebeplere müstenit 

bulunmak icap edip bu sebepler bulunmadık

ça arzuhal sahibi dileğinin yerine getiriiemiye- 

ceğinin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

101 14-1-1930

Dellal Mustafaoğlu Cuma Ali imzasile 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği;

1 İrsen sahip okluğu evine başkası tesahüp 

j etmekte bulunduğu cihetle hakkının konınma- 

' sim istemekten ibarettir.

! Mal. V. jne ya/ılan tezkereye gelen kar§ı- 

' lıkta;



^  Arzuhaf Verenİeriî7

i adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası j* finciitnen kararı ve no sebopten V(3rildig^

' 1 — Adananın Yarbaşı Maîıallesinde sağ 

i tarafı Hüseyin ağa iken Harputlu Haşan, sol 
i tarafı umumî yol, arkası Halil E f . , yüzü İbra'

' him ve Fatma ve hususî yol ile mahdut bulunan 

ev esasen İboş kızı Nazifenin haziran 324 
ve eylül 326 tarih ve 81,82,97.98 sayıl» 

tasarruf kaydi veçhile tasarrufunda iken 
, mart 335 tarihinde mahallesinden getirdiği 

I - n  - 335 tarihli ilmühaber j münderecatına 

nazaran 15-1-332 tarihinde vefatile yalnız bir 

, : oğlu Mustafaoğlu Cuma Aliyi terk edip olsuretlc

mumaileyh Cuma Ali namına intikal muamelesi 
icra ve tapu senedi verildiği;

II - Ahiren mayıs 336 ve 247,248 sayjh 

kayda nazaran mezbure İbrahim kızı Nazifenin 

15-X II-332 tarihinde vefatile veraseti kocası 

Osmanoğlu Turan ile oğlu Dellal Mustafa 
oğlu Cuma Aliye münhasır iken Turanın sefer

berlik dolajisile öldüğü şayi olmasına göre 

mezkûr evin yalnız oğlu Cuma Ali namına inti
kal muamelesi icra k ılınd ığı

nı - Turanın salimen askerden avdet etmesi 

! üzerine müteveffiyenin kocası bulunduğu 

i adama merkez kadılığından verilmiş 1 4-111-330 
j tarih ve 95 sicil sayıh ispatı veraset hüccetilc 
1 merbut bulunan ihtiyar heyetinin 16*111*336 

tarihli ilmühaberine müsteniden idare mecli

sinin 9-V-336 tarih ve 463 sayıh kararı mez

kûr senedin tashihen ve intikalen ve tebdilefl 
' verilmiş olduğu ve haziran 336 tarih ve 8,9 

sayılı kayda göre merkum Turan i/4  hissesi

nin 1/2 sini Hacı Memet Ef. zade Memet 

Nuri Ef. ye ferağ ettiğinden diğer yansı için 
tebdilen şenel verildiği;

IV - Turanın ahiren veresesiz ölmesi üzerine 

1/4 hissesinin ı/2  i mah lülen'hâzineye intikal 

ederek eylül 026 tarih ve 320 sayılı kayit 

mucibince orta bedestende hazır elbiseci Ali 

ağa tarafından satın alındığı ve netice itibarile 

, izalei şuyu kanununa tevfikan sulh hakimliğinin 

ilâmı mucibince Berber Mustafa ağa uhdesine 

, ferağ muamelesi icra kıhndığı bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte :
! Yapılan muamele: bir takmı hüccet ve 

' vesikalara müstenit ve kanuna muvafık bulun- 

mağla başkû bir muamele yapıîmtyacağının 
arzuhal sahihine anlatılmasına karar \'erildi.

• Karar ^  iv  tarih[^ 

' 1 9 2  1 4 - T ^ İ 9 3 0
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Ar^lıal \ercnlerin

nctı sanı vc otur- Arzulıal hulAsası jEncinnı^u knı-nrı vo lu* soh('[)ifn vf‘ri.MijL>İ

dukları yer  ̂ ^  ............. .. ^ _____ ^ , . . _  , ^

lophancde l/^an Ca- ı Dosyasının yeniden | Tophanede İzari C'aniii İmam ve 1 tatibi

mü İmam ve Ha

tibi Ali Riza Ef.

tetkiki Ali Riza imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Din. İş. Reisliğince maaşı kesildiğinden 

ve D. Ş. sınca da aleyhine hüküm verildiğin

den dosyasının yeniden tetkikile hakkinin 

korunmasını istemekten ibarettir.

Di. İş. Reisliğine yazılan tezkereye gelen 

karşıhkta: »

Mumaileyh Ali Rıza Efendi uhdesindeki 

imamet ve hitabet cihetlerinin refi tevcihi 

cihat nizamnamesine tevfikan usul ve razamı 

dairesinde cereyan etmiş ve ahiren dairenin 

karan aleyhine vaki olan itirazı D. Ş. sınca 

i bittetkik gayri varit görülmüş olduğu; 

j Ve. D. Ş. smdan .£rettrdilen karar suretin- 

; de de:

I Mumaileyhin mezuniyetsiz vazifesini terk 

I etmeyi itiyat etmesinden dolayı hakkında 

I müteaddit defalar talimatname ahkâmı 

I tatbik olunduğu vc son defa istediği 

I mezuniyet üzerine verilecek kararı bekleme- 

j ksizin vazifesini terk eylediği ve firenği 

j illetile malûl olduğu cihetle tevcihi cihat 

j nizamnamesinin 50 iuci maddesine tevfikan 

uhdesindeki cihatın ref'edildiği ve vaki mua

mele muvafık görüldüğünden itirazının red

dedildiği; bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Tevcihi cihat nizamnamesinin 50 inci 

maddesi:

( Bilâüzri şer’î hizmetini muntazaman ifa 

etmemeği itiyat edenlerin uhdelerindeki cihat 

ref olunur.) diye yazıh olmasına ve arzuhal 

sahibinin bu itiyadı tahakkuk eylemesine 

binaen hakkında yapılan muamelenin kanunî 

olduğuna ve keyfiyetin kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar A" K. tarihi

193 1 4 - i *  1930

31 İneboluda Avukat ] 593 sayıh kanunun 

Müftüzade Abdul - I hangi alacaklara 

lalı Vehbi Ef. ' şümulü olduğunun 

tayini

i

Avukat Müftüzade Vehbi imzasile Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. inimize 

gönderilmiştir.

Dileği:

1593 sayılı kanunun hangi alacaklara
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! Arzıılıal verenlerin 

adı snııı ve otur

duk lan ver
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1 şümulü bulunduğunun i/alıını istemekten ve 

I hakkında yapılan ııuıanıelenin kanunsuzluğun' 

dan şikâyet eylemekten ibarettir.

; Mal. V. ine yazılan te/kercyc oelen kar*
■ şjiıkla :

I - Q27 n ıa lî senesi nihayetine kadar m il l î  

lıukfi!net bütçelerine müteallik bilumum borç

ların tesviyesi ] ö l3 sayılı kanun m u c ib in c e  

bu husus için müteşekkil tasfiye komsiyonunca 

karar ittilia/'.ına ba.:;>lı tutulmuştur.

Bu itibarla: hâzinece tesviyesi lâzım oeleıı 

borcun mahiyeti ne olursa olsun ve hangi 

daireye ait bulunursa bulunsun 927 malî sene

sinden daha evvelki milli hükümet bütçelerine 

' ait bulunduğu takdirde bittabi mezkur kanunun 

, şümulü dairesine gireceğinden mezkûr seneler 

I bütçelerinden mütevellit olarak alacak iddiası

nda bulunanların kanunen tayin edilen müddet 

zarfında mahallinin en büyük mal memuruna 

ellerinde bulunan evrakı müsbitelerile müracaat 

ederek müracaat vesikası almaları lâzım ve 

müstedi hakkında tatbik edilen muamele 

' kanuna muvafıktır; denilmektedir.

I İcabı söyleşildikte:

Yapılan muamelede kanuna muğayir bir 

hal "örülmediğinin arzuhal sahibine anlatıl- 

, masma karar verildi.

I Karar M  K. tarihi

14 - I - 19,30

415 I Beyoğlunda Nişan- 

I taşında Meşrutiyet ! 

! mahallesinde Ahmet ' 

I Tiey sokağında 38/54. 

I numarah apartmanda! 

i nıtıkim M. Celal B. !

iakkımn korunması

i 194

Nevrekoplu M. Celal imzasile Yüksek 

i Reislik Makamına sunulan arzuhal Encümeni- 

j mize gönderilmiştir.

; [)ileği :

I Buloaristanda terkettiği emvaline mukabil

■ kendisiiıe muvakkat tasarruf vesikası verilen 

; apartmanın İstanbul Metruk Mallar Müdürlüğü 

! tarafından haberi olmaksızın müzayedeye çıka- 

I rılması üzerine İstanbul Asliye mahkemesine 

I müracaatla men’i müdahale davası ikame 

eylemiş lisede, mahkeme davayı, idarî mahi- 

' yetten görerek ( Şurayi Devlete müracaatta 

! muhtar olmak üzere ) redde karar vermesi ve 

j davanın temyiz kabiliyetine binaen temyiz 

! mahkemesine müracaat ederek oraca da verilen 

I kararın tasdik edilmesi dolayısile kanunî 

1 müddet zarfında D. Ş. sına müracaat ettiği
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları ver

Ar/ıılıal hulâsası J ' J h m İ n ı i ' j ı  kn rnn  ^ e  m *  v ( ‘ r i l < i i i j ; i

halde Ş. ca asliye mahkemesi karar tarihi esas 

ittihaz olunarak müruru zaman hasebile ve 

ekseriyetle davasnıın reddine karar verildiğin

den yanlış içtihat yüzünden hukukunun kay

bolmasına meydan verilmemesini istemekten 

ibarettir.
I

Temyiz kabiliyeti olan bir davada asliye 

mahkemelerinin kararı ancak temyiz Mahke

mesi tasdikile kat’iyet kesbedeceğinden mürurü 

 ̂ zamanın tasdik tarihinden başlaması lazımi^ele- 

' ceği yolunda En. iniizce tebellür eden nazar 

noktasının ihtisas En. i mütaleasile teyidi nıak- 

sadile olbaptaki evrak evvel emirde Ad. I:n. 

ine .iiöndcrilmiş idi.

, Ad. En. den .çelen mazbatada;

(D. Ş. sı uca, ikame edilen dava hakkında

* tatbik edilmek istenen hukuk usul ınurakeme- 

leri kanununun 193 üncü maddesinde göste

rilen 10 gün müddetin mebdei, evvelce salâ- 

lıiyetli olmıyan asliye mahkemesine müracaat 

edilerek o mahkemeden verilen ademi vazife 

kararının tarihi olmayup bu kararın temyiz 

I Kabiliyeti olmasına ve müstedinin temyize 

; müracaat hakkını istimal etmesine ve temyiz 

mahkemesinden de hükmü iptidainin tasdikına 

' karar verilmesine göre ancak bu temyiz kararı 

I tarihinin ı o günlük müddete mebde olacağına 

, ittifakla karar verildiği ) bildirilmiştir.

I İcabı söyleşildikte :

\ Hukuk usul muhakemeleri kanununun 139 
üncü maddesinde mevzubahs (karar) tabirinin, 

kemaline masruf olması iktiza ve işbu dava 

; hakkında asliye mahkemesince ittihaz olunan 

i karar-temyiz kabiliyeti olması dolayisila - ancak 

' temyiz mahkemesi tasdikile tekâmül edeceğine 

binaen mezkûr maddedeki 1 o gün müddetin 

temyiz mahkemesi tasdik karan tarihinden 

başlaması iktiza edeceğine karar verildi.

Karar .V tarjlıi

195 14-î-1930

Suşehri köyleri mül- Oayri mübadillerden Suşehri köyleri mültecilerinden Ahmedoğlu

tecilerinden Ahmet * aldıkları gayri men- | Ali Rıza ve arkadaşları imzasile Yüksek Reislik

oğlu Ali Ef. kul malların geri i Makamına çekilen telğram En. imze gönderil-

alınmasından Ş. miştir.

I Dilekleri :

1  , Memleket haricine çıkarılan rumlardan İç.
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1Q6 Harita U. M.riyetin- 

de ser Hattat Memet 

Fıfendi oğlu Haşan 

Sırrı Ef.

Arzuhal hıılAsası iMnciiınon knmiM ve no. solx‘pt<‘n vfM-ildjoj

H. inin kararına tevfikan satın aldıkları 

gayi’i menkul malların mahkeme hükmile elle

rinden alınmakta olduğu cihetle haklarının 

korunmasını istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Oayri müslim eşhasın gittikleri sırada uhde

lerindeki gayri menkul emvali âhare satarak 

devir etmeleri 1 2 - IX - 338 tarihli Ic. V. leri 

kararı iktizasından idi. Ancak İşbü kararnameden 

sonra 13-H1- 340 tarihinde İc. V. H. ince 

ittihaz buyrulan 370 sayıh kararnamede mûs- 

lim ahalinin gayri müslim eşhastan infikâkları ta

rihinden maziye doğru bir aydan daha evvel 

satın aldıkları gayri menkul emval hakkında 

kâtibi adil huzurunda vaki olan satış mua

melelerini mutazammın vekâleti devriyeleri ile 

]nevzu usul dairesinde ferağ muamelelerinin 

itmamı iktiza ederse de merkum şahısların 

infikâk tarihlerinden itibaren maziye doğru 

bir ay zarfında bu kabil alım ve satım mııa- 

melelcrini mntazamnnn ve kâtibi adilce tanzim 

ve tasdik edilmiş olan vekâleti devriycyi havi 

senedat ile yalnız akti beyi muhtevi olup 

vekâleti devriyeyi mutazammın bulunniîvan 

senedata müsteniden tasarruf iddiasında bulu

nanların ait olduğu mahkemeye şevki icap 

edeceğinden kanunen şüpheli müddet addolu

nan zaman zarfında tasarruflarına geçirdikleri 

hükmen sabit olan ve Temyiz m a h k e m e s in c e  

tasdik edilmek suretile iddialarının batıl ol

duğu anlaşılan müstediler hakkında kanun 

hükmünün tatbik edildiği bildirilmiştir.

İcabı soyleşildikte :

Kanuna tevfikan ve hükmen yapılan bu 

muameleye karşı bir şey denilmiyeceğinin tel- 

gram sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar »V . K. tarihi

196 14 - 1 - 1930

Karar tashihi Hattat Memet Ef. oğlu Haşan Sırrı imza- 

sıle Yüksek Reislik makamına sunulan a r z u h a l 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Sahte mühür hâkkınden dolayı mahkûm 

edilmişsede kendisinin bu işte alakası olmadığı 

gibi 16 yaşında iken mahkemece gıyaben
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Arzuhal verenlerin

g ^  ' adı, sanı ve otnr-

i duklan yer
t

485 Rize Vilâyeti Evkaf 

Müdürü Tahir B.

Arzuhal lıulûsası , l‘̂ n<*i'ıınon kararı vo ne sobepton verild iğ i

hiikmedildiğindeıı kararın taslıiİıini istemek

ten ibarettir.

Ad. V. iııc yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Mumaileyliin hüküm evrakı dosyası Ankara

C. M. U. liğinden getirilerek tetkik olunmuş 

isede verilen hükümde adlî hata görülmediği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Kararın tashihini icap ettirecek adlî hata 

görülmediği cihetle dileği yerine getirile- 

miyeceğinin kendisine' anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A" K. tarihi

197 14-1-1930

İkamet

hakkında

yevmiyesi Rize Evrak Müdürü Tahir imzasile Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir .

Dileği :

Trabzon Evkaf Müdürünün hastalığı dola- 

yısile devam eden 3 ay 9 gün vekâletinin 

ancak 9 günü için ikamet yevmiyesi verilerek 

3 ay için verilmemesi mağduriyetini mucip 

olduğundan hakkının korunmasını istemekten 
ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

D. Ş. sınca da bu bapta ittihaz olunan 

kararda da tasrih edildiği veçhile, maaş kanu

nunun 8 inci maddesinde:

( .... Memurin kanununun 78,79,84 üncü 

maddelerinde yazıh mezuniyetleri istimaPeden- 

lerin yerlerinde vekâleten vazife görenlere 

3 aydan fazla devam eden vekâlet müddeti 

iç in . . . . )

Kaydile (B) fıkrasında verileceği bildirilen 

ikamet yevmiyesinin (3) aydan fazla müddetlere 

ait olacağı pek sarih olarak zikrolunduğu 

cihetle bu bapta hak iddiası varit olmıyacağı- 

nın arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

198 14-1 - 1930

! Kemâhh Evliyaza - 

de Ahmet Zeki Ef.

Zarmrm tazmini rfe 

dair.

Kemâhli l'vliyazade Ahmet Zeki imzasile 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

encümenimize gönderilmiştir-:
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*2 ' Arzuhal verenlerin 

^  adı sanı ve otur- 

^  duklan ver

Arzuhal hulâsası H ııcümen kararı vo no sebepten verild iğ i

490 Çankırı Hapisanesinde Af veya tecili ıııüca- 

Ali Çavuşoğlu İzzet zat hakkında 

Ef.

390 İstanbul Sirkeci Ebus- Enılâk istiyor 

üut caddesinde Sam

sun Çorum Otelinde ;

4 .V' de Hamza Ef. '

Dileği:

Kockiri isyanında uğradığı hasar ve zararın 

metrijk mallardan teffizi veya bedelinin tesviyesi 

suretile majrduriyetteıı kurtarılmasını istemekten 

ibarettir:

İcabı söyleşildikte:

Hükümetçe bu bapta henüz bir karar ittihaz 

olunmadığı cihetle emsali hakkında tatbik 

olunacak muameleyi beklemesinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

199 14-1-1930

Ali Çavuşoğlu İzzet imzasile Y ü k se k  

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

D ileğ i:

En. imizce ittihaz olunan 12 - V - 1929 

tarih ve 666 sayılı karara itiraz ile af ve tecil 

kanunundan istifade ettirilmesini istem ekten 

ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

E n . imiz mükarreratına tevzi ta r ih in d e n  

itibaren 1 ay zarfında ancak vekiller ve 

meb’uslar tarafından itiraz olunabilip bu 

müddetin mürurundan sonra kat’iyet kesbede- 

ceği kanunun iktizasından b u lu n d u ğ u n d a n  

başka bir muamele yapılamıyacağının a rzuha l 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

200 14-1- 1930

Manıza imzasile Yüksek Reislik Makamın^ 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmişti!'- 

Dileği:

üarbî Kozan Ümerasından Hamza B . oğl^J 

mütevffa Memet B . den intikal eden emval* 

mazbuta mukabilinde aldıkları maaşın 10 sene

liğine karşı İstanbul emlâki m ill iy e s in d e n  

emlâk itasını istemekten ibarettir.

iMaliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

, karşılıkta:

Emlâki mazbutadan maaş almakta olanlar^^

10 senelik istiliKaklanna mukabil emlâk ve 

arazi verihnesi 341 senesi umumî muvazen^ 

kanununun 45 inci maddesi iktizasından ised̂  ̂

. vilayatteki emlâk kıymeti mukayyedeleı i arasU '̂
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Kncüiııon kararı vo no sobo|)t(‘i\ verild iğ i

Samsunda ] 5 inci 

Fırka Askerî Muha

sebe Veznedarı Hak

kı Efendi vasıtasile 

ziraat mütehassısı 

mülğa İmar İskân 

birinci mır.taka Zi

raat şubesi sabık 

amiri Hamit B.

Arazi verilmediğin

den şikayet

I da azim tefavüt bulunması hasebile istihkak 

j ashabı tarahndan tefevvüz olunan emlâk kiymeti 

hazıraları itibarile gayri adilane farklar husule 

I "eldiği anlaşılmış ve bu itibarla kiymetleri 

! az tehavvüle uğrayan vilâyetlerde teffiz mua

melesinin icrası münasip görülmüş ve bu 

; hususta B. M, M. ine bir kaııun lâyihası da 

sevkedilmiş olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte;

Arzuhal sahibi ve emsali hakkında evvel 

ve ahir tatbik olunan bu muamele En. imizce- 

de kararlar ittihaz edilmiş olduğundan başka 

bir muamele yapılamıyaçağının-%;»kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

201 14-1-1930

I Mülğa İmar İskân I inci mıntaka ziraat 

şubesi amiri liamit imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal Encümenimize gön

derilmiştir

Dileği :

Ziraat mektebi mezunlarından bulunduğu 

halde borçlanma kanununa tevfikan kendisine 

arazi verilmediğinden şikâyet etmektttir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Müstedinin aslan bursah olması hasebile 

borçlanma kanununun 2 inci maddesinde tas

rih edilen evsafı haiz olmadığı anlaşıldığından 

Samsunda talep ettiği arazinin verilmesine 

kanunî mesağ bulunmadığı ve tütün ziraatine 

dair olan arzuhalinin da inhisar idaresine gön

derildiği bildirilmiştir.

i İcabı söyleşildikte :

Borçlar kanununun 2 inci maddesi:

( Bir mahaldeki sekenei kadimeden çiftçi

likle müşteğil olupta hiç arazisi olmamak ... ) 

kaydile verilecek arazinin (yerli olan çiftçilere) 

, verileceği tf.kyit edilmesine binaen arzuhal 

sahibi dileğinin yerine getirilmiyeceğinin ken- 

' dişine anlatılmasına karar verildi.

Karar »V-

202

K. tarihi

14-1-1930
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i  Arzuhal verenlerin

I adı sanı ve otıır- 

^  _■ dııkları yer

4 2 İ l  Bayburtta Hasankalc 

, Posta ve Telgraf 

! Müdürü Sabıkı Halit

Arzuhal hulâsası il'^ncümeıı kararı vo nc soljeplou verild iği

ınenuıriyeliııe iadesi 

hakkında

Hasankale P. ve T. M. ü sabık Haiit imza- 

sile Yüksek Reislik Makamına sunulan ve Bay' 

burttan çekilen arzuhal ve telgranı En. iınize 

gönderilmiştir.

D i le ğ i :

Şapka meselesinden dolayı İsti. Malı, since 

mahkûm edilmişsede ahiren af k a n u n u n d a n  

istifade ederek tahliye olunduğundan memu

riyetine iadesini istemekten ibarettir.

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

Hiyaneti vataniyeden dolayı İs. Mah. since

10 sene küreğe mahkûm edilmiş olan bu 

Ef. nin gerek bu fiil ve hareketine ve gerek  

sicilline nazaran istihdama lâyık olmadığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Kabahatları af ve tecili ceza kanunu ahkâ

mına göre bu gibilerin af değil cezaları tecil 

edildiğine ve memurların tekmil hukukunun 

iadesi isnat olunan cürümden beraet etmelerile 

kabil olabileceğine binaen dileği yerine geti- 

rilemiyeceğinin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar .V

203

K. tarihi

494 Mersin Hapisha

nesinde mahkûmin- 

den Eytam Müdürü 

esbakı Vehbi Ef.

Tashihi karar ta

lebi

Mersin hapishanesinde eytam müdürü V e h b i 

imzasile yüksek Reislik Makamına sonulan arzu

hal En. imize gönderilmiştir.

Dileği;

İhtilas ve zimmetinden dolayı 6 sene hapse 

ve 18000 küsur lira tazmine mahkûm olnıuŞ' 

sada hakkında yanlış hüküm v e r i ld iğ in d e n  

dolayı tashihini istemekten ibarettir.

İcabi söyleşildikte:

Mumaileyhin Geçen sene verdiği istida 

üzerine yapılan tetkikat neticesinde karar tas

hihini icap ettirecek bir hal olmadığı 3 1 -HI' 

929 tarih ve 499 sayılı kanunla k e n d is in e  

anlatıldığı anlaşılmış olmağla kendisine bilt^i" 

rilmesine karar verildi.

Karar A"

204 14 - 1

K. ta ı^ ıi^

1930
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Ö I adı, sanı ve otıır-

^  : Arzuhal verenlerin | ı
Arzuhal hulâsası ' I'jıcüım.*ıı kararı ve ne sehopteiı verild iğ i

I

dukları yer

4831 Akşdîrin Şeydi ' Borcunun taksit : Hasanoğlu İsn’.ail imzasile Yüksek Reislik Ma- 

i mahallesinde 491 | müddetlerinin uza- ; kanuna sunulan arzuhal En. imize göndcril-

numaralı hanede  ̂ tılmasına dair 
Nevrekoph Haşan 

oğlu İsmail Ef.

miştir.

Dileği;

8 taksitle hâzineden aldığı evin taksit

lerini ödeyemediğinden taksit müddetlerinin 

20 seneye iblağını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Resmî surette 8 senede ödenmesi teahhüt 

olunan bir hazine borcunun 20 seneye temdi

dine kanun mani bulunduğunun arzuhal sahi

bine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V 

205

K. tarihi

14-1-1930

î 87: Cimni Nahiyesi Mü- | Hidematı vataniye 

j dürü Hakkı Efendi tertibinden taltifini 

! kerimesi Naciye H. ' istiyor.

Cimni Nahiyesi Müdürü şehit Hakkı Ef. 

kızı Naciye imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. iniize gönderilmiştir.

Dileği :

İsyan hadisesinde şehit olan pederinden 

dolayı hidemad vataniye tertibinden taltifini 

istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Mülkiye tekaüt kanununun 26 mcı maddesi 

hizmeti on yıldan az olanların ailesine bir 

defaya mahsus olmak üzere ikramiye verilmesi

ve 27 inci maddesinde hizmeti 10 seneden 

fazla olanların ailesine ikramiye verilmiyerek 

maaş tahsisi hakkında olup mumaileyhin aile

sine de mezkûr kanun mucibince maaş tahsis 

edilip başkaca ikramiye verilmesine kanunî 

mesağ olmadığı bildirmiştir.

İcabı söyleşildikte:

İşbu aile hakkında kanunun emrettiği mua

melenin tatbik edildiği görülmüş ve hidematı 

vataniyeden maaş verilmesi bir kanuna müte

vekkil bulunmuş olmağla dileği yerine getirile- 

miyeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar .r

206

K. tarihi

14-1-1930
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Arzuhal verenlerin ; 

adı, sanı ve otur- > 

dukları yer

i

Arzuhal hulasası ! I’̂ ncümon kararı ve no sohopton verild iğ i

Bursa Ticaret Odası ' Zarardan vikayesine ; Mudanya, Gemlik ihracat tacirleri namına 

Reisi Talat B. dair Galip Nafi, Ali Rıza ve Orhangazi T ic a re t

Odası Reisi Talât inızalarile Bursa ve Orhan- 

gaziden çekilen 3 telgraf En. imize gönde

rilmiştir.

Dilekleri:

' Bu sene Rusyaya ihraç olunacak z e y t in le r in

S. ve M. Bankası tarafından yapılacağını haber 

aldıklarından bu ise zararlarını badı olacağı 

cihetle zarardan korunmalarını istemekten iba

rettir.

' îk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Türkiye - Sovyet ticaret ve se y r is e fa in  

muahedenamesinc merbut kontenjan listelerine 

dahil bulunan mevaddın Sovyet memleketlerine 

ihracı şimdiye kadar tüccara tevzi olunan 

permilerle yapılmakta iken bu usulün mucip 

j olduğu İdarî ve siyasî müşkülât ve zaruretler 

nazarı itibara alınarak bu sene kontenyaıı 

dahilindeki malların ihracı müsaadesinin İcra 

Vekilleri Heyetinin 23-X-929 tarih ve 8483 

i sayılı kararnamesi mucibince Türkiye Ziraat 

ve Sanayi ve Maadin bankalarına tahsis edil

diği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte;

İdarî ve siyasî sebepler dolayısile ittihaz 

olunan bu karar karşısında başka bir muamele 

yapılarnıyacağınm arzuhal sahiplerine anlatıl- 

' masına karar verildi.

Karar .V K. Jarilıi ,

207 14 -1 - 1930

84, Kınık Belediye Reisi Borçlarının tecili 

Remzi n

Kınık [belediye Reisi Remzi imzasile Yüksek 

Reislik Makamına çekilen telgraf encümenimize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Geçen sene üzüm mevsiminde havaların 

yağmurlu gitmesi dolayısile üzümler bağlarda 

çürüdüklerinden emlâki milliyeden alınan bağ 

taksitlerinin tecilini istemekten ibarettir.

Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Kınıkta mezkûr emvali satın alanlardan 

borçlarım vermeğe iktidarları bulunmadığı 

tahakkuk edecek müstahsillerin tediyesi hulnl 

eden taksitlerinin dörtte biri ve faizi peşin
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« : Arzulial verenlerin '
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dukları yer

adı, sanı ve  otur- ' Arzulial hulâsası I  Kncümon ka ran  v o  ııo sohopten v e r i l d i ğ i

158 Tokatta Tiryaki zade 

Lûtfi cf. ve ar.

Muallimlerin tica

retle meşguliyetle

rinden Ş.

alınmak şartile gelecek eylüle kadar tecili ınü- 

ııasip görülerek keyfiyetin İzmir Mil. Em. 

M. üne yazıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte :

Verilen karanın icabı veçhile bağcılara 

iblağı hususunun telgraf sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar .V K. tarihi

208 14-1-1930

Ay Yıldız Kütüphanesi sahibi Şükrü ve ar

kadaşları imzalarile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal Kn. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Mektep Muallimlerinin Istanbuldan kitap 

ve tekmil mektep levazımı getirerek ticaretle 

çocuklara satmakta ve esnafın kârına mani 

olduklarından bu halden menedilmelerini 

istemekten ibarettir.

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

I - Tokatta yahnız bir kitapçı bulunması 

ve istenilen kitapların vaktinde getirilmemesi 

yüzünden çekilen müşkülâtı, bertaraf etmek ve 

bir elde bulunan kitap satışında ihtikâra mey

dan vermemek ve ayni zamanda elde edilecek 

Iskontolar ile fakir talebeye yardımda bulun

mak maksatlarile mahallî muallimler birliğince 

talebeye kitap getirdildiği;

II - Talebe kendi kırtasiyelerini Istanbuldan 

kendileri getirtikleri;

III - Talebe harekâtında tamamen serbest 

olup mubayaa hususatında tazyikat yapılmadığı;

Bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Tokat muallimler birliğinin bu teşebbü

sünde muahezeyi mucip bir hal görülmediği

nin kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V’

209

K. tarihi

1 4- 1 - 1 9 3 0

Galata İbrahim Sami 

I ve Hamza Ali B.

Borçlarına mukabil  ̂ İbrahim Saıni ve Hamza Ali imzalarile 

depozitolarının geri i Galata merkezinden Yüksek Reislik Makamına 

verilmiyerek irat kaydı çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Gümrük tarife kanunu mucibince pirincin
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

259 Kütahya Oazikemal 

mahallesinde müte 

kait haşan 

233i Veşil burun nam 

Daday kazasında 

mütekaidini rüsumi- 

den İsmail ve arka

daşları

1 4 3 l Malûl gazilerden 

I Ankaranın Bâlâ ka- 

I zasının Avşar köyün- 

! den Abdurrahnıan 

I oğlu Ahmet

Arzuhal hulâsası I linciın ıen kararı ve ne sel)e})ton verild iğ i

kilosundan 3 kuruş alınarak istihlâk rüsumu 

olan 1 O kuruşun alınması her iki resmi vere

cek piriç getiren Türk tüccarlarının zararını 

müeddi olacağından istihlâk rüsumuna muka

bil alınan depozitoların geri verilmiyerek irat 

kaydedilmesini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Ticaret muahedesi aktedilmiş memleketler 

müvaredatından olan pirinçlerden istihlâk res

mi alınması lâzım geleceğine dair olan V. in 

noktai nazarını teyit ve vazii kanunca tasdik 

edilmek üzere tefsir için B. M. M. ine arz olun

duğundan verilecek karara kadar bir m uam e le  

yapılamıyacağı bildirilmiştir.

İcabı süyleşildikte ;

Tahkikatı vakıa işbu tefsirin :

( 8 haziran 1Q2Q tarih ve 1499 numarah 

gümrük ithalât tarife kanunu ile pirinç üzerine 

vazolunan resim miktarı aynen veya bu kanu

na göre yapılan ticaret muahedelerinde tayin 

olunan miktar üzerinden istifa olununcıya 

kadar pirinç üzerine ]3 nisan 1338 tarih ve

217 sayılı kanun ile vazolunan istihlâk resmi

nin cibayetine devam olunur )

Suretinde B. M. M. i Heyeti Umumiyesince 

kabul edildiği anlaşılmağla dilekleri yerine 

getirildiğinin telgraf sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi .

Karar .1'

210

K. tarihi

14 - 1 - 1930

On senelik tekaüt Abdurrahmanoğlu Ahmet, gümrük müte- 

maaşlarını istiyorlar kaitlerinden İsmail ve arkadaşları, mütekait 

Haşan imzasile Yüksek Reislik Makamına su-
I

j nulan 3 arzuhal En. imize gönderilmiştir.

I Dilekleri:

10 senelik tekaüt maaşlarının emsali gibi 

birden verilmesini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

1340 malî yılı sonuna kadar tahsis olunan 

maaşlardan yüz kuruşa kadar olanların birden 

verilmesi için 1341 senesi bütçe kanununun 

41 inci maddesi son fıkrasında muayyen 3
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası
Encümen karan vo ne sebeplen verildiği

İzmirde Bahri Baba 

civarında

Tekaütlüğünün ref i 

ile bir memuriyete 

tayini

sene müddet mayıs 1928 sonunda sona erme

sine ınebni mezkûr maaşların i -VI -1928 

tarihinden itibaren 10 seneliği birden verilmi- 

yerek 3 ayda bir verilmesi olbaptaki umumî 

tebligat iktizasından bulunmasına mebni 

müsted'ilerin 10 senelik maaşlarının birden 

verilmesine kanunî imkân bulunmadığı bildi

rilmiştir.

İcabı söylcşildikte :

Arzuhal sahiplerinin dileklerini yerine getir

meğe kanunî imkân bulunmadığının kendilerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A’ 

211

K. t^ ih i 

14-1-1930

Koçarlı sulh hakimi sabık İbrahim Halil 

imzasile Yüksek Reislik Makamına sunulan ar

zuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Nabemevsim olarak 226 kuruş maaşla te

kaüde sevkedildiğinden tekaütlüğünün ref'i ile 

bir memuriyete tayinini istemekten ibarettir.

Ad. Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Felç hastalığına müptelâ olmasından dolayı 

müşkülatla yazı yazabildiği ve ancak oturduğu- 

yerde vazife ifa edebilecek kudrette ve malû

matı da noksan olduğu cihetle tasfiyeye tabi 

tutularak tekaüde sevkedilen mumaileyhin ikame- 

eylediği İdarî dava üzerine D. Ş. sınca iddi

asının varit olmadığına karar verildiği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Vapılan tetkikala göre gerek tasfiye kararının 

ve grek tekaüt muamelesinin ref’ini mucip or

tada kanunî bir sebep görülmediğinden dileği 

yerine getirilııiiyeceğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A’ 

212

K. tarihi 

14-1-1930

321 Eskişehir Sivrihi- 

sarında Sabık Ey - 

tam Müdürü A. Os
man ef.

928,929 seneleri 

j ̂ açık maaşlarının ve

rilmesi

Ali Osman imzasile Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dileği:

Sivrihisar Eytam Müdürlüğünden işbu müdür

lüklerin lağvi üzerine açıkta kaldığı 927 senesi
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

248 Cebelibereket Viiâ- '

i yeti merkezi Osnıa- j

1 niyenin Hacı Os-

' manii mahallesinde !

' Dirilimoğlu Ali Rıza;

]']nciunerı kararı ve no sebepten verildiği

açık maaşı verilmiş isede 928-929 şenlerine 

ait maaşları verilmediğinden bunların verilme

sini ve bir memuriyete tayin veya tekaüdünün 

icrasını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyh umum meyanında açık maaşı 

almakta iken 17-VI1-927 tarihinde Sivrihisar 

inhisar idaresince bayi tayin edildiği cihetle 

mezkûr tarihten itibaren maaşı kesildiği bil

dirilmiştir.

İcabı söyleşi İd i kte :

1341 senesi bütçe kanununun 42 inci 

maddesinde bu kabil memurlardan:

I - Kendilerine tek lif edilen memuriyeti her 

ne sebeple olursa olsun kabulden is t in k â f ednIerin

II - Tahsisatile beraber son maaşlarının 

üçte ikisine müsavi veya bundan fazla bir 

ücret ile resmî veya hususî devair, mekâ- 

tip ve müessesatta vazife deruhte etmiş olan 

ların ;

Maaşları kat ve hizmetleri 25 seneye ba

liğ olmuş ise rızalarına bakılmaksızın te k a ü t

leri icra olunacağı sarahaten zikredilmesine 

binaen arzuhal sahibinin maaş istemekte hakkı 

olmadığı gibi hizmeti 25 seneye baliğ olma

dığından bu dileği de yerine getirilemiyeceği- 

nin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

Hakkının korunması

213 14-1- 1930

Ali Rızra imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir-

Dileği :

Cebelibereket İcra Dairesi elinde bulunan 4 

ilâmı yeniden nükûle talikan iptal eylediği ve 

bu da kanuna muvafık olmadığı cihetle hakkı

nın korunmasını istemekten ibarettir.

Adliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 
karşılıkta :

Bu muamele, ahar mahallere nakledileli 

eşhasın emval, düyun ve matlubatı hakkındakı 

kanunu tadil eden 1 5 - IV - 339 tarih ve 333 

sayılı kanuna göre ifa edilmekle kanuna m u g a 

yir bir hal görülemediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Filhakika mezkûr kanunun 2 inci madde

sinin :



- 1 7 -

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1409 İstanbul Şehremini 

civarında odabaşı 

kerek Mahmut ma

hallesinin Kazıkh 

Bostan sokağında 10 

numaralalı hanede 

mukim Şile İmranh 

ve Ağva İskeleleri 

Orman Cibayet Me

muru sabıkı Halil 

İbrahim Ef.

Tasfiye kararının ref’i

Kncümen karan ve ne sebepten verildiği

( İşbu kanunun tarihi meriyetine değin, 

hasran indelitiraz yeminden nûkûle talikan 

istihsal edilipte henüz tamamen icra edilmemiş 

olan ilâmatı gıyabiye keenlemyekûn olup 

ashabı işbu kanuna tevfikan takibi davada 

muhtardır.)

Fıkrası kanunun bu gibi meselelerde ma

kabline şümulünü serahaten göstermekte oldu

ğundan şikâyete hakkı olmadığının arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verilmiştir.

Karar j\? K. tarihi

214 14-1-1930

Halil İbrahim imzasile Yüksek Reislik Ma* 

kamına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir

Dileği:

Hakkında verilen tasfiye kararının kanuna 

mugayir bulunduğundan bahsile işbu kararın 

kaldırılmasını istemekten ibarettir.

İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Şile, İmranh, Ağva iskeleleri orman cibayet 

memuru olan mumaileyh hakkında - talî me

murlardan olmasına mebni - İstanbul Vilâye- 

tince ve memurin kanununun muvakkat l inci 

maddesine tevfikan verilen tasfiye kararının 

D. Ş. sinca da tasdik edilmesine binaen yapı

lacak başka muamele kalmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan muamelenin kanuna muvafakati 

itibarile dileği yerine getirilemiyeceğinin arzu

hal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

215 14-1-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verilıiiği

Beykozda Salih Ali 

Bey sokağında 24 

A" hanede mukim 

Paşa mandıralı Salih 

Ef.

Izrar edildiğinden 

şikâyet

281 Ankaranın Alaettin 
Mahallesinde 20 A" 
hanede tabanlı oğul- 
lanndan Askeri mü
tekaitlerinden müla

zım İbrahim Hakkı Ef

Tekaüt maaşına zam 

yapılması hakkında

Paşa mandıralı Salih imzasile Yüksek Re

islik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Kanun mucibince köylerinde tatbiki lâzım 

gelmiyen köy kanununa muhalif olarak köy 

ihtiyar meclisi hayvanlarını hiç pahasına 

satarak kendisini ızrar eylediklerinden hakkının 

korunmasını ve kanunsuz hareket edenlerin de 

cezalandırılmalarını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Müstedi Salih Ef. inin mer'a bedelini ver

mekten imtina eylemesine binaen köy kanunu 

mucibince hayvanatı satılarak bedeli köy 

sandığına yatın İmasından münfail olduğundan 

muamelei vakıanın kanunsuz olarak yapıldığı

nı iddia eylemesi üzerine Üsküdar idare hey

etince ihtiyar meclisinin lüzumu muhakeme 

karirile muhakemeye sevkedildikleri ve cereyan 

eden muhakeme neticesinde beraet etmiş ol

duklarından devamı memuriyetlerinde mahzur 

görülmediği Üsküdar Kaymakamlığının işarı 

üzerine bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Hükmen hal ve faslolunan bu mes’ele hak

kında başka bir muamele yapılsmıyacağının 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar A” K. tarihi

216 26 -I- 1930

İbrahim Hakkı imzasila Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Mütekait iken istiklâl mücadelesi sırasında
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

327i

423

Bergaına Çavdarh | Cezanın haksızlı - 

zürraından Memet ! ğmda bahis 

ve ar. i

Ri/e hapishanesinde 

mahkûmlar namına 

Demirci oğlu Ali 

Riza

Af. ve tecil ka

nunundan istifade

tekrar vazifeye davet olunduğu ve vazifesini 

yaptığı halde son hizmetleri zamanında kesilen 

tekaüt aidatının, kanuna mugayir olarak davet 

olunduğundan bahsile, eski tekaüt maaşına 

zam edilmediği cihetle hakkının korunmasını 

istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılığa ve V. namına davet olunan memurun 

verdiği izahata göre:

Tekaüt ve istifa kanununun 6 ve 32 inci 

maddelerine tevfikan mumaileyhin maaşına 

zam yapıhp yapılmayacağı Başvekâleti Celile 

vasatetile B. M. M. inden sorulmuş ve keyfiyet 

bütçe En. ine havale olunmuş ve mumaileyhin 

lehine olarak mes'ele halledilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar A" K. tarihi

217 27-1-1930

Çandarlı zürraından Memet ve a rk a d a ş la r ı 

imzalariyle Bergamadan Yüksek Reislik maka

mına çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir*

Dilekleri :

Kendilerinden istenen 1800 Hra cezanın 

haksız olduğundan bahsile Tütün İnhisar İda

resinin bu iddiadan vazgeçirilmesini istemek

ten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Müstedilerin nakliye tezkeresi aldıkları an

laşıldığından tütünlerinin cezaya tabi tu tu lm a-  

masının Ayvalık merkez müdürlüğüne tebliğ 

kılındığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Dilekleri yerine getirildiğinin telgraf s a h ip ' 

lerine anlatılmasına karar verildi.

Karar K. t a r i l^

27 -1 - 1930218

Demirci oğullarından Ömeroğlu Ali 
imzasila Yüksek Reislik makamına s u n u la n  

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:
Af ve tecil kanunundan istifade ettirilm^' 

sini istemekten ibarettir.
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur- 

duklan yer

264 İstanbul : Kadıköy 

Aziziye sokağı (5Q) 

Bahriye kaymakam

lığından mütekait 

İsmail Rahmi B.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Tekaüt muamelesi

nin tashih! hakkında

karşı-Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen 

lıkta;

Şimdiye kadar neşir ve ilan olunan af ve 

tecil kanunlarından istifade edemediklerinden 

bahisle kendilerinin de affi talep edilmekte 

olmasına ve umumî ve hususî af ilânının 

Yüksek B. M. M. inin salâhiyeti cümlesinden 

olup halen afierini icap etterir kanunî sebepler 

bulunmamasına göre V. çe yapılacak bir mu

amele olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşidikte:

Halen arzuhal sahibinin dileğini yerine 

getirecek kanunî bir sebep bulunmadığının 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

219

K. tarihi 

27 - 1 - 1930

İsmail Rahmi imzasile Yüksek Reislik ma

kamına sunulan arzuhal Encümenimize gönde 

rilıniştir.

Dileği :

Mülga Ba. V. Fen ve Tercüme Komisyonu 

Reisi iken zevcesi ecnebî bulunmak dolayısila 

tekaüde sevk edildiği halde tekrar ihtiyat za- 

! bitliğine tefrik edildiğinden ve kabayıhı müte- 

I hakkıka ile tekaüt edilenlerin ihtiyata aynlma- 

I maları kanun iktizasından bulunduğu cihetle 

muamelenin tashihini istemekten ibarettir.

i M. M. V.ine yazılan tezkereye gelen

' karşı hkla :

I  Mevcut kanunlarda bu gibiler hakkında

, yapılacak muameleye dair sarahat mevcut

i olmadığından 1076 sayıh kanuna tabi olacağı

' mumaileyhe tebliğ edilmişti. Mumaileyhe

 ̂ yapılan tebliğattan sonra çıkan 912 sayılı 

kanunun beşinci maddesini muaddil 1278 sayıh

I kanun ahkâmına tabi tutulması mutalea edil-

! mekte olduğu bildirilmişti. Zevcesi ecnebî

I  olmak dolayısile tekaüde sevk edilen bir zabitin 

ihtiyata da tefrik edilmemesi yolunda En.e 

i lâyih olan bu fikir hakkında kendilerinden

! izahat alınmak üzere davet olunan M. M. V.i

' Abdülhalik Beyefendinin:

! I — Zevcesi ecnebî olmak dolayısile bir 

! zabitin tekaüde şevki kabahati mütehakkıka ad
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

19 İstanbul : Umumî 

hapishanesinde bi - 

rinci koğuşta müte

kait yüzbaşı İsmail 

Hakkı Ef.

Af talebi

iıln(*iimen karan v(3 ne sobepten verildiği

olunmayıp ordunun dissiplini yüzünden ehem 

ve elzem bulunduğunu ;

II — Zevcesi ecnebi olanlara ait bu mah

zur ancak hazar vaktine münhasır olup sefer

berlikte bu mahzurun varit olmadığım müdel- 

lelen izah buyurmuşlardır.

İcabı söyleşildikte ;

Zevcesi ecnebi olmak dolayısiyle tekaüde 

sevk edilen bir zabitin ihtiyat sınıfa tefrikinde 

bir mahzur görülemediği gibi kanuna da mu

gayir bulunamadığının arzuhal sahibine anla

tılmasına karar verildi.

Karar A“ K. tarihi

220 27 - 1- 1930

189 Ankara telğraf baş 

M. ihtiyat memuru 

sabıkı Y. Necati ef.

Memuriyetine niha

yet verildiğinden Ş.

Mütekait yüzbaşı İsmail Hakkı imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği :

Af kanunundan istifade ettirilmemesi mağ

duriyetini mucip olduğu cihetle hakkının ko

runmasını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı
lıkta :

Müstedi Hadımköy Tütün İnhisar sabık me

muru İsmail Hakkı Ef. nin dairei aidesini iğ 

fal ve cürmün zahire çıkmamasını temin mak

sadıyla hile ve sania istimal ederek ihtilâsından 

dolayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin tem

yizden musaddak ilâmileTürk ceza kanununun 

203 üncü maddesine tevfikan 5 sene ağır hapse 

mahkûm edilmiş olmasına ve binaenaleyh 

suçun nev’i ve mahkûmun sıfatına nazaran 

1441 sayılı af ve tecil kanunundan istifade

sine kanunen imkân görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Ad. V. inin bu baptaki iddiası kanuna

muvafık görülmekle dileği yerine getirilemi-

yeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar A" K. tarihi

221 '27^1-1930

Ankara P. T. T. Baş Müdürlüğü^ sabık 

ihtiyat memurlarından Necati imzasıla Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encünten kararı ve ne sebe])ten verild iğ i

200 Ankarada Çukur 

handa İstiklâl harp 

malûlü Hacı Abdül- 

kadir Ef.

409 Manisa Cûmhuriyet 

Mûddei umumisi 

kâtibi Uzun köprülü 

Abdülkadir Ef.

Muayenesinin icrası 

hakkında

Hatayı adlî bulun

duğundan kararın 

tashihi hakkında 
\

Dileği:

Hastalığı dolayisile memuriyetine nihayet 

verildiği cihetle mağduriyetten korunmasını 

istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyh hakkındaki tetkikat intaç edildi

ğinden bir memuriyete tayini hususunun An

kara P. T. T. Baş Müdürlüğüne yazıldığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Ankara P. T. T. Baş Müdürlüğüne müracaat 

eylemesinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar

222

K. tarihi

27 - 1 - 1930

İstiklâl harbi malûllerinden Hacı Abdülkadir 

imzasile Yüksek Reislik Makamına sunulan arzu

hal En. imze gönderilmiştir.

Dileği:

Her nekadar 5 inci derecede malûl addo- 

lunmuşsada yeniden ve ehemmiyetle muayene 

edilmesini istemekten ibarettir.

M. M. Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Müstedinin 325 tarihli tekaüt ve istifa 

ve 551 sayılı terfih kanununa merbut muad

del emraz cetvellerine tevfikan bu günkü 

maluliyeti 5 inci dereceye tevafuk etmekte 

bulunmasından hakkında o suretle muamele 

yapılmış olduğu ve halen derecesinin tezyidine 

fennî ve kanunî imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileğinin yerine getirilmesine fennî ve 

kanunî imkân olmadığının arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar .1’ K. tarihi

223 27 -1 - 1930

Uzun köprülü Abdülkadir imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Murislerile arasındaki bir bağ meselesinden 

dolayı tahaddüs eden davada verilen hüküm
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı îve otur- 

duklean ver

392 Adana Hafif Ce- 

I za Hapishanesinde 

I maraşh İsmail oğlu 

Sıddık

af istiyor.

134'
Kördes Kabakoz Kö

yünden Haşan Çavuş 
oğlu Haşan

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

aleyhine ikame eylediği davanın müruru zaman 

dolayisile reddolunmasında hatayı adlî bulun

duğundan karann feshini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Mahallî mahkemesince verilen hükmün 

temyiz mahkemesince tasdik edilerek katiyet 

iktisap eylemiş olmasına ve müştekinin sepke- 

den tashihi karar talebinin de reddedilmiş 

bulunduğuna mebni yapılacak bir muamele 

olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte: .

Meselede karar tashihini mucib bir sebep 

görülemediğine mebni dileği yerine getirile- 

miycceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar A“ K. tarihi

Kızına taarruz edildi-' 
ğinden bahis '

224 27 - I - 1930

Adana hapishanesinde Maraşh İsmail oğlu 

Sıddik imzasıle Yüksek Reislik makamına su

nulan arzuhal En.imize gönderilmiştir.

Dileği:

Şapka mes’elesinden dolayı istiklâl mahke

mesince 10 sene hapse mahkûm olmuş isede 

masum ve günahsız bulunduğundan affedilme

sini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Maraştaki malûm hadise maznunlarından 

olup Ankara istiklâl mahkemesince 10 sene kü

reğe mahkûm müstedi ve suç ortaklarının ahi

ren mübellağ 1 4 4 1  sayıh af ve tecil kanu

nundan istifade ederek 1 8 -V- 928 tarihinde 

tahliye edildikleri bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte:

Şimdiye kadar tahliye edilmiş olacağı der- 

kâr olan arzuhal sahibine keyfiyetin anlatılma

sına karar verildi:

Karar A" K. tarihj

225 27-1-1930

Oördesin Kabakoz Köyünden Haşan Çavuş 

oğlu Haşan imzasile Yüksek Reislik Makamına 
çekilen telgraf encümenimize gönderilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

2391 Eskişehirde 4 . Kol

ordu muhasebecisi 

nezdinde Mardin 

Meb'usu müteveffa 

Mitat Bey haremi 

Mediha ve kızı Mu
ammer H.

Tekaüt maaşlarının 

arttıniması

345

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dileği :

Kızı Fatmayı şahit sıfatıyla kazaya götürür

ken ırzına tasallut ettiklerinden mütecavizler 

hakkında lâzımgelen adâlet muamelesinin yapıl

masını istemekten ibarettir.

Da.V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mütecasir jandarmaların haklarında tanzim 

edilen tahkikat evrakıyla ciheti adliyeye teslim 

edildikleri bildirilmiştir.

îcabı söyleşiIdikte :

Adâlet hükmüne intizar eylemesinin telgraf 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V 

226

K. tarihi

27-1-1930

Mardin Meb'usu müteveffa Mithat B, in 

zevcesi Mediha ve kızı Muammer imzalarile 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Kendilerine verilen tekaüt maaşı pek cüzi 

olduğundan maişetlerini temin edecek surette 

arttırılmasını istemekten ibarettir.

Mİ. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Memurin kanununun 73 üncü maddesile vaz 

edilen ahkâmın mütekaitlere münhasır olması 

hasebile işbu maddeden eytam ve eramilin 

istifade edemiyecekleri bildirilmiştir.

îcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahiplerinin dileklerini yerine ge

tirmeğe kanunî imkân bulunamadığının kendi

lerine anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

227 27 - 1 - 1930

Palonun Ohi nahi

yesinden Bey de veli 

Seferoğlu İbrahim

Tegallüpten bahis Palonun Ohi nahiyesinden Beydcveli Sefer 

oğlu İbrahim imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Palolu Necip ağa ailesinin tegallüp ve nü

fuzlarının kırılması için Hükümetçe bazı ted

birlerin alınmasını istemekten ibarettir.

Da. \'. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Necip ağa Palonun Ohi nahiyesi merkezi
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer
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Arzuhal hulâsası Enciinıon kararı vc no sobopton voriM ig i

329i Kasımpaşada Sinan 

! paşa mahallesinde , 

I celep Memedin va- i 
iidesi Hayriye Ha- i 
mmın hanesinde cer-ı 

rah Ali Ef.

İkramiye

hakkında

olan Tepe köyünde mukim olup vasi araziye 

sahip bir şahsiyet olduğundan l inci U. Müfet

tişlik ile bilmuhabere 1505 sayılı kanun mu

cibince kendisine o köyde bin dönüm arazi 

bırakılarak mütebakisinin istimlâkinden sonra 

araziye muhtaç zürraa tevziine tevessül eylediği 

ve Necip ağanın ahaliye tecavüz ve tehdidatına 

meydan verilmediği, şikâyetin aleyhdarhğının 

teşvikiyle yapıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Cümhuriyet Hükümetinin ittihaz eylediği 

tedabir sayesinde oralarda zorbalık ve eşkıya

lığın yeri olmıyacağının arzuhal sahibine anla

tılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

228 27 -1- 1930

verilmesi Cerrah İsmailoğlu Ali imzasile Yüksek 

i Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

I gönderilmiştir.

! Dileği:

i Tahlisiye İdaresinden tedahülde kalan 14 

aylığı ile vazife uğrunda gözünü kaybettiğin- 

; den ya tekaüdünün icra veya ikramiye itasını 

, istemekten ibarettir.

i İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

I — Gülhane Hastanesi heyeti sıhhiyesinin 

olbaptaki raporuyla vazife ifasına mani teşkil 

edecek derecede gözlerinden hastalığı tebeyyün 

I etmeâi üzerine Tahlisiye İdaresince hizmetine 

i  nihayet verilen müstedinin müterakim maaşlan- 

Inın idarenin Londra Osmanlı Bankasındaki nukut 

' ve eshamının tasfiye muamelesinin intacına 

I kadar itası mümkün olmadığı.

I II — İkramiye talebine gelince, gözlerin- 

; deki hastahğın 331 senesinde vazife esnasında 

I attan düşmesinden ileri geldiğini iddia ediyor 

; isede o tarihte keyfiyet tespit edilmemiş ve 

i bu bapta bir gûna rapor da verilmemiş olduğu 

I ve 15 sene evveline raci olan bu iddianın 

fennen tesbitine halen imkân olmadığı cihetle 

bu vaziyet karşısında müstediye ikramiye ah

kâmı umumiye ile Tahlisiye İdaresinin ikramiye 

talimatnamesile telif edilemiyeceği bildirilmiş

tir.
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5 Arzuhal verenlerin ' :

*1 adı sanı ve otur- j Arzuhal hulâsası 1‘̂ uciiınoM kararı V(‘ ııc soljopl.oıı verild iğ i

dukları yer

435 Sinop 

' hum 

kızlan 

Nimet

Meb'usu mer- 

Şerif Beyin 

Mükerrcm ve 
M.

Şehrî tahsisatlarının 

arttırılması hakkında

] i)Cj' İstanbul Uııuunî Ma- 

pislıani’sinde 2 inci 

koğuşta Ktem Paşa 

zade Arif ürfi

Tecil kanunundan 

istifadesini istivor

İcabı söyleşil dikte:

Kanun ve talimata muvafık olan bu karşı

lığın arzuhal sahibine anlatılmasına karar ve

rildi.

Karar .V K. tarihi

229 27 -1- 1930

Sinop Meb'usu merhum Şerif B. in kızlan 

Nimet ve Mükerrem imzalarile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dilekleri:

Şehri taiısisatlannın arttırılmasını istemekten 

ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye ^eleıı karşılıkta:

Çorıınr Meb'usu Şerif B. in 1 inci devre 

B. M. M. i âzası olması hasebile maaşı 5000 

kuruşa iblağ edilerek eytamına işbu maaş 

üzerinden kanun mucibince onar lira maaş 

tahsis kılınmış olduğundan muhassas maaşları

nın tezyidine imkân olmadığı gibi bu gibilere 

ikramiye verilmek üzere bütçeye taUsisat 

konulmamış olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileklerinin yerine getirilmesine kanunî 

imkân bulunmadığının arzuhal sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

230 27-1-1930

İstanbul U. Hapishanesinde Arif Urfi imza- 

silc \'üksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

Fn. imize <̂ H)nderi İm iştir.

Dileği:

Tecil kanunundan istifade ettirilmesini isle

mekten ibarettir.

Da. V. ine \azilan tezkereye gelen karşı

lıkla:

Müstedinin 341 de bir cerh ve katil mCvSe- 

lesinden dolayı ]2,5 sene kürekcezasi le 

mahkûmiyetine mütedair İstanbul Ağır Ceza 

Mahkemesinden verilen 25 - XII - 927 tarihli 

hüküm temyiz maiıkeınesince tasdik edildiğin

den işlediği suçun nev'ine ve hakkında tatbik 

olunan kanun maddesine nazaran mevcut af
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları ver

I ■ ■
Afzıthal hulâsası il- ı̂ı<-ümen k a ra n  vo ne şolıe]»t,«n v<^ril<Hp:i

^ ^   ̂ i ___  ^ ______________________  -r_-

ve tecil kanunlarından istifadesine kananı im

kân bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Filhakika kabahatlann affi ve tecili müca- 

zat hakkındaki (1441) sayıh kanunun ikinci 

maddesi sarahatine karşı arzuhal sahibinin 

tecilden istifade edeıniyeceği anlaşıldığından 

keyfiyetin kendisine anlatılmasına, karar verildi.

‘ ' Karar ' K. tarihi

231 27- 1 " 1930

45) Tokat Turhalda mü-1 Ev isliyor 

1 tekait Mülazım Ah- 

I met zevcesi j

• Zeynep H. ,

350 K. 3- Topçu kınnan- , Terfiine dair 

dam M. Ziya B. '

Mütekait Mülazım Ahmet zevcesi Zeynep 

imzasile Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En. inimize gönderilmiştir .

Dileği:
B. M. M. kararile Sungurluda kendisine 

bir ev verilmesi takarrür etmiş iken orada 

emvali metrukeden ev bulunmadığı cihetle 

bu karar yerine getirilemiyeceğinden başka bir 

mahalde ev verilmesini istemekten ibarettir.

Maliye V. ine yazılan tezkereye gelen karşı-

I hkta:

Sungurlu ve Corumda ev bulunmadığı 

cihetle Tokat emvali metrukesieden bir ev 

verilmesi hususunun malıalline yazıldığı b ild i

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileği yerine getirildiğinin kendisine 

anlatılmasına kerar verildi, 

i Karar K. tarihi

232 27 - 1 - 19^0

M. Ziver imzasıyla Yüksek Reislik Makamı 

na sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Kirklarelinde vazife başında esir olduğu 

ve esaretin iztirari vc hayatî ve esaıcti her 

türlü şaibeden beri bulunduğu cihetle te r f i in in  

esaret tarihi olan 337 den itibar e d ilm e s in i 

istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

I - Müstedi Top. Binb Ziver ef. 317 - 

18-VI-323 nasıplı olup bu nasıphlann ı- IU '

339 tarihinde terfi ettikleri sırada kendisi esir 

bulunduğu; 5-IV-339 tarihinde esaretten avdet
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Arzuhal verenlerin 

ndı, sânı ve otur

dukları yer

Arzuhal lıulfısası ! Enoıimpıı k.ır;ırı ve ı\(i s«'it(‘j)lon vo r ik li^ i’

Coğrafya' Encümeni  ̂ Evlatlık hakkında 

Kâtibi Umumi Vekili \
1 Miralay Ali B.

eden mumaileyhin esaretinin ihtiyarî ol

duğu yapılan tetkik ve tahkik ile anlaşılarak 

divanı harbe tevdi kılındığı.

II - 15 - IV - 340 tarih ve 487 sayılı af 

kanunu mucibince muhakemesi icra ve tayini 

muiimeleye mahal kalmadığı cihetle hakkında 

takibattan sarfınazar edildiği.

III - Esaretten avdet eden zab i teinin terfileri 

ve emsalinin nasıplan tarihinden muteber ol 

ması için esaretlerinin ıztırarî olması ve esaret 

luiyatının her tfirlû şaibeden azade bulunma

sıyla mümkün bulunduğu ve mumaileyhin 

ehliyet ve liyakati 25-1-341 tarihli sicilli ile 

tasdik edilmiş ve bu tarihî tak|p^ eden terfi 

defterile terfii icra kılındığı ve tarihi nasbinin 

dalıa ileri bir tarihe tashihini mucip bir hali 

görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşdikte:

Arzuhal sahibi hakkında yapılan muamelenin 

kanuna nnıvahk bulunduğu anlaşılmağla ya

pılacak başka bir nuıamele bulunmadığının 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V

233

K. tarihi 

27-1-1930

Coijrafya En.i U. Kfı. Vekili Mira. Ali 

im/.asile Yüksek Reislik Makamına sunnian 

arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği •

Kanunn medenide evlatlığın nesebi sahih 

çocuklar gibi mirasa nail oldukları halde te

kaüt maaşına nail olmamaları kanunu medenî 

ile kabili telif olmadığından bu bapta bir 

karar verilmesini istemekten ibarettir.

Askerî tekaüt ve istifa kanununuıı yeni bir 

şekilde tanzim olunduğu haber alınan kanun 

lâyihasının Encümene vurudunda bu cihetin 

nazarı dikkate alınmasile bereber bu baptaki 

noktai nazarlarmın bildirilmesi M. M. En.inden 

bir tezkere ile rica edilmişti. Gelen cevapta:

Tekaüt maaşının ( kanunu medenî ) deki 

miras gibi sayılamıyacağı derkâr ise de vaki 

müracaatin de haklı olduğu düşünüldüğü ve 

yeni tekaüt ve istifa kanununun henüz Yüksek 

Meclise gönderilmediği bildirilmiştir.
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Arzuhal verenlerin

*3 S  adı, sanı ve otur- | Arzuhal luılasası ' l'ju*iıni(‘u kn ran  ve ik ‘ soliopl(Mi v(‘ril<li,i>i

dukları yer

_  !
I

519! Trabzon Seıner- 

I çiler dc Sagır zade 

I biraderler Kollektif
I 1 ^
I l îirketi Azasından 

i  Hüseyin Asıın.B.
I
I

zararının telâfisi

İcabı söyleşildikte:

Mevcvt tekaüt ve istifa kanunu bu bapta 

sarih ahkâmı cami olup yeni kanun Ifıyihasının 

vürut ve müzakeresinde bu dileğin görüşül

mesi muhtemel bulunduğunun arzuhal sahibi

ne anlatılmasına karar verildi.

Karar .1’ K- tariln

224 27 - I - 1930

Sağırzade Kollektif Şirketi azasından Hü

seyin Avni imzasile Yüksek Reislik Makamuıa 

sunulan arzuhal En. imize .i>önderilmiştir.

Dileği:

Kuşlar tarafından zaptolunan 50000 put 

ınısırbuğdayının Beyaz Rusların emvalinden 

tazmin ve telâfisini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye ^elen karşı

lıkta;

Rusyada malları müsadere edilen Türk 

(ebeasınııı zararlarının tetkiki için tayin olu

nan müddet zarfında alâkadarların vaki müra

caatı intaç edilmiş, neticesi İc. V. 11. ine le- 

delarz tayin olunan müddetin kifayetine 2inci T- 

928 tarihinde karar verilmiş olduğundan müs- 

tedinin Nis. 929 tarihinde vaki müracaatının 

tetkikine kanunî imkân bulunmadığı bildiril

miştir;

İcabı söyleşildikte:

Yapılan muamele kanuna muvafık bulun- 

mağla dileği yerine ğetirilemiyeceğinin arzu

hal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi 

235 27 - I - 1930

338* liiirtin Ada mescit : İntihap h, 

i mahallesinden mün- ^

I tehibi sani Sait Ali >

P.ey. i

Sait Ali imzasiyle Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği;

Zonguldak U. M. ine âza intihap olunan 

Hoca Tevfik Ef. inin intihabında isabet bulun

madığını bildirmekten ibarettir.

D a . V . ine yazılan tezkereye gelen ka rş ılık ta :

Azahğa intihap olunan Tevfik B. in Fırkaca 

namzet gösterildiği; ve sui istimal hakkında 

madde tayini suretile keyfiyetin ihbarı lâzım 

geleceğini bildirmiştir.
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l]ıi(*iuuon krtrnrı vo ııo soİM‘|)lon vorild i^ i 

İcabı söyîeşildikte:

Nıimzetierin intihabı fırkaya ait bir mesele 

olduğu gibi madde tayin olunmadan sui istimal 

ihbarının da iltifata şayan bulunmadığı cihetle 

tayini muameleye hacet olmadığının arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

N

 ̂ Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

462 Artvin vilâyeti za- 

bıtai belediye me

muru maktul Şevki

nin hemşiresi (^rşu 

mahallesinde muki

me (>loğlu İbra

him kerimesi Kad

ri ye H.

Nakli dava h,

236 27 - 1 - 1930

Caloğlu İbrahim kızı Kadriye imzasile 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal Kn. 
imize gönderilmiştir.

Dileği :

Katlolunan kardeşi Şevkinin katili hakkında 

verilen son hüküm ve karara ademi itimatla 

temyiz ettiğinden davasının en yakın bir vi

lâyete naklini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye ĝ elen karşı
lıkta :

Müstedinin kardeşi zabıtai belediye me

muru Şevki Kl. yi öldürmekten maznun Şaban 

Ali ve Ahmedin faili gayri muayyen olmala

rına binaen Türk ceza kanununun 463 üncü 

maddesine tevfikan yedişer sene altışar ay ağır 

hapislerine, ancak Ahmedin şahsına münhasır 

olarak kabul edilen kanunî esbabı muhaffife 

mucibince ve ağır hapsin hapse tahvili sure- 

tile mezkûr kanunun 51 iuci maddesinin son 

fıkrasına tevfikan bir sene altı ay 22 gün 

müddetle ve müteferri cezalarla mahkûmiyetle

rine dair Artivin Ağır Ceza Mahkemesinden 

verilen kararın Temyiz Mahkemesince tasdik 

edildiğine ve bunlardan Ahmedin cezası 1441 

sayılı af ve tecil kanunu mucibince tecile tabi 

bulunmuş ve cezasının 1/3 ünü bitirmiş oldu

ğundan mezkûr kanunun 4 üncü maddesine 

tevfikan tahliye edildiği ve carî muamele ve 

lâhik olan hükümde kanuna muhalif bir cihet 

görülemediğinin bittetkik anlaşıldığı bildiril
miştir.

İcabı söyîeşildikte ;

Davanın Temyiz Mahkemesi tasdikile Iıitam

bulup hükmün kat’iyet kesbetmesine binaen

yeniden muamele icrasına kanunî imkân bu-

lunmadığının arzuhal sahibine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar K. tarihi

237 27 -T-1930“
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' îTdıi’ sMii vc'öttir- ' I ' Amili.ll Inılâsası I'^nrüınou IvAi'ün v(' no.solM^pleıı veriMip:i

dııklan yer ı

Sivas Hapisancsiiıde ! 'Af'

’ ınâblanTiindeit'' " lîl f

' kbca’’ ‘^na'ını -'dî^^cri ‘

' İstriail

402 

'5.̂  1
i ; r i f  i
. 53(;

Bitlis Belediye Reisi 

M. Afif Bi've aı\- 

Eiâzizde Bitlisliler 

•ııannna Sadiillalı 

DlyarbeWrde Billisli 

Ahmet ve* ar. -

Bitlisin tekrar Vilâ

yete 'kaîbi haVkıııda

; Sivas liapisaııesinde nıalıkrınıeıı mevkuf 

' Yııvacıo^lıı Oülkoca diğer adı İsmail 

i iiîizasile Yüksek Reislik Makamına sunulan 

; arzııiıal l:n. imize gönderilmiştir.

Dileği;

Yaşı (70) i mütecaviz bulunduğu ciiıetle 

I affini istemekten ibarettir.

! Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta 

' Merkumun affini mucip kanunî e.sbap bu

lunmadığı'bildirîlmiştFr.i^'-?■-/ i.:-'/.

İcabı söyleşildikten’ ■ ■ '

Dileğini yerine getirmeğe kanunî imkân 

bulunmadığının arzulwl sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

I Karar .1* ’ K. tarihi

i 238 27-1-1930

Belediye Reisi M. Arif ve arkadaşları imza- 

i  lariyle Bitlisten; 80 lıanc Bitlisli namına 

Sadullalı imzasile P.lâzizdcn; Bitlisli İsa ve 

: arkadaşları imzalariyle Diyarbekirden çekilen 

; 3 telgraf encümenimize gönderilmiştir.

I Dilekleri.:

Bitlisin tekrar vilâyet haline ifrağını iste- 

, mekten ibarettir.

Da.V.ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta;

I Bitlis Vilâyeti B. M. M. ince geçen sene 

kabul olunan kanun ile lağvedilerek buna 

' mukabil Muş Vilâyeti teşkil edilmiş olmasına 

i nazaran Bitlisin tekrar vilâyet haline ifrağı 

kabil olamıyacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Mevcut kanunun ref’ini icap ettirecek ortada 

bir sebep bulunamadığı cihetle istekleri yerine 

getirilemiyeceğinin telgraf sahiplerine anlatıl

masına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

jŞj İştanbul ,Hapiş<ınçs- |. Hapis kararının tas-

I inde. Caferi  ̂ ,, J  jıibi ,,

239 27-1- 1930

İstanbul Hapisanesinde Cafer imzasile Yük

sek Reislik Makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Vefata sebebiyet maddesinden Ankara 

İstiklal Mahkemesince 7,5 sene kürek cezasına 

mahkûm olmuş isede son af ve teçil kanuaundao
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adı, sanı ve otur

dukları yer

502

503-

...'
İskilip ahalisi na- | 

nıına Ticaret Odası | 

Reisi A. Rıza B. i 

İskiiibin Uiaştepe 

mahallesi, .;myiît5rt, 

Memet- ye-arkadaşj

r<

liaciiınen karton ve ııo sebeĵ UMi veriJd^i

' istifade ettirilerek tahliye edildiği İıalde bir 

hafta sonra yanlışlık oldu denilerek tekmr 

hapsedildiğinden mağduriyetine meydan veri- 

İmemesini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Müstedi Ankara İstiklal Mahkemesince eski 

j ceza kanununun 180 inci maddesine tevfikan 

7,5 sene küreğe mahûnı.edilmiş,ye hakkında tatbik 

I edilen maddenin Türk ceza ,|)(ai]uiiu^ıda, puadil 

' 463 üncü madde olup mezkûr ̂ ma(jde,çlê ^̂  ceza- 

' sının daha şedit bulunmasına nıebni mezkûr

■ kanundan istifade edememiş ve ahiren neşro

lunan af ve tecil kanununun 4 üııcü madde

sinden istifade edeceği zehabilc tahliyesi icra 

olunmuş isede merkumun mezkûr kanunun

2 inci maddesile tecilden istisna edilen katil 

filinin faili gayri muayyeni olarak mahkûm 

edilmiş olmasına nazaran istifade edemiyeceği 

cihetle tekrar tutularak baki kalan cezasını 

çekmek üzere lıapisaneye konulduğu bildiril 

miştir.

İcabı söyleşildikte :

Hakkında tatbik olunan muamelenin kanuna 

muvafık bulunması dolayısile muamelenin 

tağyirine sebep bulunmadığının arzuhal sahi

bine anlatılmasına karar verildi.

Karar

İskiiibin r- Çankırı ya 

ilhakı hakkında

240 ,2 ^ > j ,n l9 3 0

—..................................H

İskilip ahâlisi namına Ticaret ,Oda§i/ Reisi 

Ali Rıza ve İskilip mahalleleri muhtarları ve 

ahalisi imza ve mühürhTİle Yüksek Reislik 

Makamına sunulan 2 arzuhal lııı. imize gön

derilmiştir.

Dilekleri:

Kazalarının Curum vilâyetine merbutiyeti 

İdarî ve İktisadî mahzurları daî bulunduğun

dan evvelce merbut bulundukları Çanknıya 

ilhaklarını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Vilâyet idaresi kanununun 2 inci maddesine 

tevfikan Vilâyet idare heyeti ve umumî mecli

since bu hususta tetkikat icrasile lâhik olacak 

mülalealannııı bildirilm işi zıınuıntla (^ ıım ı 

Vilâyetine tebligat yapıldığı bildirilmiştir.
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Arzuhal verenlerin«

3 ^ 1  adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal lıulâsası l']ncünıon kararı ve ne sohe[)loıı verild iğ i

İcabı söyleşildikte:

Tetkikat neticesine intizar eylemelerinin

arzuhal sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar A' K. tarihi

241 27-1-1930

618j Sivasın Billar ma- Maaş istiyor 

I hailesinden Ahçı Se- 

yitoğlu ahçı Memet

Seyitoğlu ahçı Memet imzasile Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal Encümenimi

ze gönderilmiştir

Dileği :

20 sene bilâfasıla Sivas Lisesi ahçı başıh- 

I ğım ifa ettiği halde bu kerre hizmetine nihayet 

verildiğinden ihtiyarhğına merhameten hide- 

I matı vataniye tertibinden maaş bağlanmasını 

istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Hidematı vataniye tertibinden maaş veril

mesi bir kanuna mütevakkıf bulunduğundan 

tayini muameleye mahal olmadığının a r z u h a l 

' sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar

242

K. tarihi 

27-1-1930

388 İstanbul Kadastro Ücretlerinin maaşa İstanbul Kadastro heyetleri tasarruf âzala- 

, heyetleri tasarruf â- tahvilini istiyorlar rından vŞefik ve arkadaşları imzalarila Y ü k se k

zalarından 

ve Ar.

Şefik B. Reislik Makamına 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

sunulan arzuhal Kn. imize

Ücretlerin maaşa tahvili hakkındaki kanu

nun kendi haklarında da tatbİKİ ile ücretlerinin 

maaşa tahvilini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye jjelen karşı

lıkta:

Teadül kanununun maddei mahsusası mu

cibince ücretle müstahdem olanlardan ücretle

rinin maaşa kalbi iktiza edenler hakkında ait 

olduğu dairelerle arasında muhabere cere

yan ettiğinden bu hususta talebolunan cetvel

ler tamamlandıktan sonra teadül kanununa 

mutanazır bir kanun lâyihası tanzim olunacağı 

cihetle şimdilik bu bajjta yapılacak bir mua

mele olmadığı bildirilmiştir.
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I  Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzulial hulâsası i Kneümcn kararı ve ne sebepten verild iğ i

48ö| Kadınhanı» kaza mer-, îadei memuriyet

; kezinde mukim te-

' kaût Jandarma bin- *

' başısı A. Vehbi B. ,

552 Ankara Cihan ote-

i linde 17 Nu. da

' Tortum Telgraf mû-

, dürü sabıkı Dursun

.! Ef.

İcabı söyleşildikte:

Bu bapta B. M. M: ince kabul olunacak 

kanuna intizar eylemelerinin arzuhal sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A’ K. tarihi

243 27 - 1 - 1930

Jandarma binbaşılığından mütekait A. Vehbi 

imzasile Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Tekaüde şevkini icap ettirecek bir hali bu

lunmadığından tekrar vazifeye alınmasını iste

mekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta yazılı teftiş raporu hulâsasına göre arzu

hal sahibinin tekaüde şevkinde kanuna münafi 

bir hal görülemediği cihetle dileği yerine 

getirilemiyeceğinin kendisine anlatılmasına ka

rar verildi.

Karar A" K. tarihi

244 27 - 1 - 1930

Tasfiye kararının ref- 

ine dair ı

Tortum telgraf müdürü sabıkı Dursun im

zası la Yüksek Reislik Makamına sunulan arzu

hal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Hakkında verilen tasfiye kararının ref’ini 

istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müstedi aczi ve sicilli dolayısile hizme

tinden atiyen de istifade edilemiyeceği anlaşıl

ması üzerine idaresince memurin kanununun 

muvakkat l inci maddesine tevfikan tekaüde 

sevkedilği ve işbu karara itirazen D. Ş. sına 

vukubul.an iddiasının da reddedildiği; b ild i

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

P. T. T. Umum Müdürlüğünün dosya 

meyanında bulunan ve arzuhal sahibinin sici

linden istihraç olunan hulasaya göre tasfiye 

muamelesinin ref’ine kanunî imkân bulunma

dığının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

245 27 - 1 - 1930
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et Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

H-S

Arzuhal hulâsası Encüm en kararı ve ne sebeplen verild iğ i

461 Yıdızelı Mahkemesi 

Zabıt ■ Kâtibi H. 

Ferit

Bazı maruzat

236^ Ankarada Ahimurat , Alacak hakkında

I Mahallesinde Koyun |

' göz sokağında Ter- |

i zi Cemal Ef. 1

Yıldızeh Mahkemesi zabıt kâtibi H. Ferit 

imzasile Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Kaza dahilinde bulunan emvali metruke 

tarlalarının memurin çocuklarına borçlanma 

kanunu mucibince teffizini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Müstedinin borçlanma kanununun 2 inci 

maddesinin gösterilen evsafı haiz bulunmaması 

hasebile talebinin isafı gayri mümkün bulun

duğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Filhakika borçlanma kanununun 2 inci 

maddesinde yerli ve muhtaç çiftçilere arazi 

verileceğini sarahaten bildirmesine göre 

arzuhal sahibinin dileğini yerine getirmeğe 

kanunî imkân bulunmadığının kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A» 

246

K. tarihi 

27-1-1930

Terzi Dagistanlı Memet Cemal imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Bursada kuvayı milliyeye imal eylediği 

elbise bedelinden alacağı olan 206 liranın ve

rilmesini ve kazanç vergisinden affini islemek

ten ibarettir.

M. M. Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

I — 15-V-335 tarihinden itibaren sulhun 

B M. M. tarahndan tasdik tarihi olan 23-VIII- 

33Q tarihine kadar memleket müdafaasının 

gösterdiği lüzum üzerine müteşekkil her nevi 

cemiyet ve heyetlerle müfrezelerin kumandan 

ve efrat ve mensubini veya mumaileyhimin 

emrile hareket etmiş bulunan her zat tarafın

dan vukubulan mehuzatın istiklâli millî ianesi 

ve rüsumu ad ve ancak tekâlifi milliye mahi

yetinde ve vesika mukabilinde ahnmış olan 

eşya ve emval bedellerinin kemakân hâzinece 

tesviye olunacağı 19-XI 339 tarih ve 372 

sayıh kanun iktizasındandır.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

545' Urfa : Türkrnenoğ- 

; lu Müslim ve arka

daşları

Borçlarının affı hak

kında

Encümen karan vo ne sebepten verildiği

II - Vesika mukabilinde alınmış olan eşya 

esmanının sureti tahakkuku hakkında Mal. 

V. inden yapılan 2-II-340 tarihli tebligatı 

umumiyede: alınan eşya için vesika veren 

havali ve müfreze kumandanı asker olduğu 

takdirde vesaikin askerî tetkik ve teftişi hesap 

komisyonlarınca, sivil oldukları takdirde her 

vilâyette en büyük mülkiye memurunun riyaseti 

altında teşekkül eden komisyonlarca eldeki 

kuyut ve vesaik ile tatbik ve tasdik olunacağı 

yazılmıştır.

III - Bursa Vilâyetinin iş'arına nazaran müs- 

tedinin matlubatının bu esas dalıilinde kayden 

tespit olunamadığı bildirilmiştir .

IV - Tatbik ve tespiti mahallî en büyük 

mülkiye memurunun riyaseti altındaki komis

yona ve bedelinin tesviyesi de ciheti mâliyeye 

ait bulunan bu mes'ele hakkında M. M. V. ince 

yapılacak bir muamele yoktur; denilmektedir.

İcabı söyleşiIdikte :

Arzuhal sahibi Kuvvayi Milliyede olan 

istihkakını yukarıda yazılı Mal. V.i tebligatı 

dairesinde tevsik etmedikçe tesviyesi yoluna 

gidilemiyeceğinin ve kanunun müsaadesi 

olmadıkça kazanç vergisinden affi kabil olamı- 

yacağının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V

247

K. tarihi

27-1-1930

Urfadan Türkmenoğlu Müslim ve arkadaş

ları imzalarile Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Aşardan olan borçlarının affını istemekten 

ibarettir.

İcabı söyleşiIdikte :

İşbu borçların ödenmesini kolaylaştırmak 

için bir çok tedbirler ittihaz olunmuş ise de 

bunların affı için bir lüzum ve kat'î ihtiyaç 

görülmediğinden dilekleri yerine getirilemiye- 

ceğinin arzuhal sahiplerine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar

248

K. tarihi

27 - 1- 1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

536' Mersin Hapishanesin-! af 

' de mahkûm Haim 

oğlu Vehbi ef.

4 9 4 İ İstanbul Tuzcular | İstihlâk 

Sokağı No 1 Recep ' hakkında 

Fehmi ve Ş.

sae
Encümen karan ve ne sebepten veriKliği

resmi

Mersin hapisanesinde mahkûm Halimoğlu 

Vehbi imzasile Vükeek Reislik Makamına sunu

lan 2 arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

I — Mahkûmiyet müddeti kameri seneden 

itibar olunursa müddetini ikmal eylediğinden:

II — Hapisane dahilinde mahkûmların 

kaçmalarına mani olmak ve saire gibi hidcmatı 

bulunduğundan af edilmesini ve tahliyesini 

istemskten ibarettir.

İcabı söyleşdikte:

I — Türk ceza kanununda mahkûmiyet 

müddetinin kameri seneden itibar edileceğine

II — Hapisanenin inzibat ve intizamı da

hilisine taalûk eden bu gibi hizmetler için 

mahkûminin tahliyeleri iktiza edeceğine dair 

maddeler bulunmadığı için dileği yerine getiri- 

lemiyeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar »V

249

K. tarihi 

27-1-1930

Recep Fehmi ve şürekâsı imzasile Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

i gönderilmiştir.

! Dilekleri:

Gümrükten çıkardıkları pirinçlerden de 

B. M. M. inin 2ö-XII-929 tarihli inikadında 

, verilen karar mucibince istihlâk resmi ahnması 

i mağduriyetlerini badi olacağı cihetle işbu 

j resmin alınmamasını istemekten ibarettir.

' İcabı söyleşiIdikte:

Evvelce geçirilen pirinçlerin istihlâk rusu- 

mu için zaten evvelce teminat ahnmış oldu- 

I  ğundan dedikleri mağduriyetin varit olamıya- 

; cağı gibi velev teminat verilmese dahi B.M.M- 

! inden alınan bir kararın mahzuru görülmedikçe 

i tebdili mümkün olamıyacağına binaen dilekleri 

yerine getirilmiyeceğinin arzuhal s a h ip le r in e  

' anlatılmasına karar verildi.

Karar .V

250

K. tarihi

27-1-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Kneümon karan vo ne sebepten verildiği

559 İzm irde Kemer cad- i 
desinde Manastır i 

Oteli karşısında 89/1 

numaralı hanede 

mukim İzmir harik- 

zedegânından Osnıan 

Seyfettin Ef,

Gayri mübadiller sını-j 

fına ithali hakkında |

589 Oalata Eski gümrük 

caddesi Samarcidi 

Han 7,8,9, da Salâ- 

hattin B.

Yangın söndürme 

aleti hakkında

574' Mudanya Evkav Vez- İkramiye hakkında 

nedarı Muharrem Ef.

Osman Seyfettin imzasiyle Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

9 - IV - 929 tarihli En. kararından bahsile 

kendinin gayri mübadiller sınıfına ithalini is
temekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Kanunun lâzım addettiği evsaf ve şeraiti 

haiz olduğu halde gayri mübadiller idadında 

bulunmasına mani bir keyfiyet olmadığının 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

251 2 :7n~ 193Ö

Salâhattin imzasile Yüksek ReisliK Maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

(Hızır) nam yangın söndürme aletinin V. 

lerce alınmasını temin için bütçelerinin demir 

baş ve mefruşat fasıllarında yangın söndürme 

aletlerinin tasrihini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

V. 1er münakaşa ve müzayede kanununa 

göre mal mübayaasında ihtiyaç görüldükçe ve 

bütçelerinde lâzım gelen tahsisat! vazetmekte 

V. 1er temamen serbest bulunduğunun arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar ,V' K. tarihi

2 5 2  — ~^^r-T9W

Mudanya Evkaf Veznedarı Muharrem imza

sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

İhtiyat zabitliğinden hini terhisinde alması 

lâzım gelen 3 aylık ikramiyenin verilmesini 

istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhala merbut M. M. Muh. D. Müdürü 

Macit İslâm imzalı vesikada da yazıldığı veç

hile ikramiye talebi iddiasında bulunabilmek 

için hakkında ittihaz olunacak kararı beklemesi 

lâzım geleceğinin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.
Karar ,V K. tarihi

253 27 -I- 1930
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Arazuhl verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası lüncümen karan ve ne sebepten verildiği

Ödemiş Kazası Çatal 

yol mahallesinde 

istasyon 84 numaralı 

hanede Çeşmeli Hü

seyin Çavuş damadı 

Sabık yol Çavuşu 

Mustafa

Maaşlarını istiyor

611: Pendikte Telgraf ha- ıMaaşının katı hakkında 

i ne caddesinde Serfiçej 

! mübadil i e r i n d e n j 

i H ü s e y i n N i y a z ı  

I Beyin 584 numaralı ^

I h a n e s i n d e  müs- |

I teciren mukim Menıet'

614! İstanbul Müskirat j 

jnhisan Baş Müdûri 

yeti müsevvidi sabi- • 

kı ve Şile Müskirat 

Memuru Sabıkı Ömer 
Ef.

Açık maaşlarının 

verilmesini istiyor

Mustafa imzasile Yüsek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği î

Ödemiş yollarında yaptığı çavuşluk ve 

kâtiplik vazifelerine mukabil 927 senesi nisan 

ve mayıs maaşlarını halâ alamadığı cihetle 

hakkının ihkakını istemekten ibarettir.

Nf. V, ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Birği - Bozdağ yolunda çalıştırılan Mustafa 

ve arkadaşlarının ücretleri verilmek üzere 

îzmirden vukubulan istilâma gelen cevapta, 

Q2Q bütçesine sehven tahsisat konulmadığından 

istihkakları düyuna kalmış olduğu ve 930 sene

sinde bütçeye konulacak tahsisattan tesviye 

edileceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Vilâyetin 930 senesi bütçesinin tasdikini 

beklemesi zarurî bulunduğunun arzuhal sahi

bine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

254 27- 1 -1930

Memet imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Açık maaşı almakta iken emvali metruke 

muakkipliğine tayininden dolayı mezkûr maaşın 

kesildiği cihetle hakkının korunmasını istemek

ten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhale bağlı D. Ş. si Dea. D. si kararın

da da zikrolunduğu veçhile arzuhal sahibinin 

açık maaşı ahrken ve bu ücret kabilinden 

olsun yine devairi Devletten birinde vazife 

kabul etmesi açık maaşının kat’ını müstelzim 

olacağının kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

K. A- K. tarihi

255 27-1- 1Q30

Şile müskirat memuru Ömer imzasiyle 

Yüksek Reislik Makamma sunulan arzuhal En. 
imize gönderilmiştir.

Dileği :

İngiliz muhipler cemiyetine intisabı iddia- 

sila Hey'eti Mahsusaca verilen karar üzerine
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

568i Kuruçesmede yeni 

mahallede i .V ha

nede sakin SabıkBey- 

koz Orman Cibayet 

Memuru Memet Nu

ri Ef.

Tasfiye kararımn ref’i 

hakkında

347i Çankırı İmaret Ma

hallesinde Çapraz 

oğlu İhsan Efendi.

Tekrar hapsedilme

sinden şikâyet

işten el çekdirilmiş isede Ali Karar Heyeti bu 

mahkûmiyeti ref eylediğinden yine müskirat 

idaresinde bir vazifeye tayin olunmuş isede 

açikda kaldığı müddete ait maaşlarının veril

mesini istemekten ibarettir .

İcabı söyleşildikte :

Müskirat inhisar idaresi memurları ecir 

bulunmalarından sarfınazar arzuhal sahibi 

muvakkaten değil sureti katiyede işten men 

olunduğundan tasfiye olunupta tasfiye kararı 

ref olunan memurlar gibi yeniden istihdam 

olunmağa istihkak kesbedip açikta kaldığı 

müddete ait maaşlarının verilmesine kanunî 

imkân bulunmadığının kendisine anlatılmasına 

karar verildi:

Kara A" K. tarihi

256 27-1-1930

Beykoz Orman Cibayet Memuru sabıkı Me

met Nuri imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

D. Ş. sınca tasdik olunan tasfiye kararının 

ref’ini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhala merbut D. Ş. sı Dea. Da. kaıa- 

rma göre arzuhal sahibi hakkında tatbik olu

nan tasfiye karan tetkik olunan sicilli itibarile 

nefselemre mutabık olduğu bildirilmesine göre 

işbu kararın ref’ine kanunî imkân bulunmadı

ğının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar M- K. tarihi

257 27 - 1 - 1930

Çaprazoğlu İhsan imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği;

6 ay evvel af kanunundan istifade ederek 

tahliye edildiği halde sen istifade edemezsin 

diyerek tekrar hapsedildiği cihetle mağduriyet

ten kurtarılmasını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müstedi Reisicümhur Hazretlerinin gıyabında 

tecavüzatı lisaniyede bulunmaktan dolayı 

Türk ceza kanununun 58 inci maddesinin
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulfsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

son hkrasına tevfikan ve yaşından dolayı ten

zildi 10 ay hapse mahkûm edilerek hakkında 

ki hüküm de Temyiz Mahkemesince tasdik 

edildiği ve mahkûmiyetine sebep olan suçun 

nev’ine ve hakkında tatbik edilen kanun mad

desine nazaran suçunun ceza kanununun 2 inci 

faslında Devlet kuvvetleri aleyhinde işlenmiş 

olması hasebile 1441 sayılı af ve tecil kanu

nundan istifade ederniyen istisnalar.meyanında 

bulunduğu ve sarahati kanuniye hilâfına mez- 

KÛr kanundan istifade ettirildiğinden verilen 

emir üzerine tekrar tevkif edildiği bildiril

miştir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan muamele kanunun tatbikinden 

ibaret bulunmağla başka muamele yapılamıya- 

cağının arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A’ K. Tarihi

258 27-1-1Q30

591 Istanbulda Anado

lu Hisarında mukim 

Afyon karahisar me- 

b'usu sabıkı Kâmil 

Ef.

Hakkının korunması 

hakkında

Karahisar mcb’usu sabık Kâmil imzasıle 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 
En. imize gönderilmiştir*

Dileği

2 inci devrei intihabiyede meb’us fintihap 

olunmadan evvel 4000 kuruş maaşı asli ile 

mülga Medresei Süleymaniyede Müderris bu

lunduğundan 3 üncü devrede meb'us intihap 

olunmayınca memurin kanununun 85 inci mad

desi mucibince açık maaşı tahsisi icap ederken 

memuriyeti memurin kanununun neşrinden 

mukaddem lağvedildiği için mecburî tekaüde 

sevkı icabedeceği bildirildiğinden zayi olan 

hukukunun muhafazasını istemekten ibarettir.

Di. îş.R . ligine yazılan tezkereye gelen kar
şılıkta:

Bu mesele hakkında olunacak muamelede 

tereddüt olunduğu için keyfiyetin Mal. V. inden 

sorulduğu ve halâ cevap gelmediği cihetle 

müstahdeminin darülhilafe müderrisliği sebebile 

Mf. V. ine müracaat lâzımgeleceği bildirilmiştir-

İcabı söyleşildikte:

4 -111-24 tarih ve 1134 sayıh kanunî 
tefsirde:

<c Memurin kanununun tarihi neşri ile mez

kûr kanunun 85 ve 89 uncu maddelerinin
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ' I'^ııciinıen kararı vc ne sebepten veriUKği

146 Bursa Hapishanesinde İadei muhakeme ta- 

, mevkuf Hacı Evliya lebi

439i SuItanahmette Karan 

! İlk Zerzavntçı soka- 

I ğında 5 numaralı 

I Cemil Bey hane- 

! sinde Arif Hikmet 

Bey vasıtasiyle Sü

leyman Şevket B.

mevkii meriyete girdiği l - V I - 927 tarihi 

arasındaki müddet için de infisal eden me

murine mazuliyet kanunu ahkâmına tevfikan 

maaş tahsis olunur. » denildiğine göre arzuhal 

sahibinin de bu kanunî tefsirden istifade çare

sine bakmasının kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar Nu K. tarihi

259 27 • I - 1930

Bursa hapishanesinde mevkuf Hacıeviiya 

imzasile Yüksek Reislik Makatınna sunulan ar

zuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Bursa hapishanesindeki malûm hadisede 

ittifaka dahildir denerek mahkum edilmişse de 

masum ve bigünah bulunduğundan yeniden 

muhakemesinin yapılmasını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta;

Merkumun taklibi hükümet maddesinden 

dolayı lo  sene ağır hapse mahkıîm edildiği 

ve hakkındaki hükümde adlî bir hata bulun

madığı bildirilmiştir.

İcabı sayleşildikte:

Hükümde adlî bir hata bulunmadığına göre 

kararın tashihi cihetine gidilemiyeceğinin ar

zuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

260 27 - 1 - 1930

Kıdem zammı istiyor Jandarma mülazımlığından mütekait Süley

man Şevket imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Tekaüt edilirken kıdem zammından istifade 

ettiremediğinden hakkının korunmasını iste

mekten ibarettir.

Dahiliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Müstedi Bolu jandarma taburunun Mudurnu 

takım kumandanı iken 15 - III - 336 tarihinde 

mezunen îstanbula gidip avdet etmemiş ve 

tarihe intikal eden İstanbul Hükümetine mü

racaatla açık maaşı almış olmasına binaen
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13 I Arzuhal verenlerin 
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duklan yer

adı, sanı ve otur- i Arzuhal hulâsası j iMicünıen k a ra n  ve nc sebeplen verild iğ i

494 Erzincan Hapishane

sinde mahkûmin na

mına İsmail.

A f.

505! Tonya Nüfus memu

ru Ethem ef.

Açık maaşını istiyor

istiklâli millî harp kıdem zammı harbin bida

yeti olan 23 - H - 335  tarihinden 15-IH-336 

tarihine kadar hesap edilip bir sene üzerinden 

tekaüt maaşına 24 kuruş ilâve edildiği ve 

bundan başka yapılacak zam olmadığı bildi

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal sahibi hakkında tatbik edilen 

muamele kanuna ınuvahk bulunmakla başkaca  

zam yapılmasına kanunî imkân bulunmadığının 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

K. tarihi 

261

Karar A* 

27-1-1930

Erzincan hapishanesindeki mahkûmin n am ın a  

İsmail imzasile Yüksek Reislik Makamına 

çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Aflarını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Ortada kanunî bir sebep yokken mahkûminin 

affi çihetiııe gidilemiyeceği cihetle dilekleri 

yerine getirilmeyeceğinin telgraf sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar X" K. tarihi

262 27-1-1930

Tonya Nahiyesi Nüfus memuru Ethem inı- 

zasıyle Yüksek Reislik Makamına sunulan arzu

hal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Nahiye nüfus memurlarının ilgası üzerine 

açıkta kaldığından memurin kanununun 8 5 inci 

maddesi mucibince açık maaşı verilmesini 

istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

' Bu gibi Nahiye Nüfus memurları maaşları 

idarei hususiye bütçelerinden v e r ild iğ in d e n  

bu gibilere açık maaşı verilemiyeceği geçen 

sene ayni bir, mesele hakkındaki tetkikat 

neticesinden anlaşılarak o yolda karar v e r ild i

ğinden arzuhal sahibinin de açık maaşı istemeğe 

hakkı olmadığının kendisine anlatılmasına ka

rar verildi .
Karar .V K. tarihi_^ 

263 27-I-T9"30
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Arzuhal verenlerin 

adı, ^ h ı  ve otur

dukları yer ^  

Tekffdağ Hastanesi 

İnzibat Zabiti Yüz

başı Ahmet Refik Ef.

Arzuhal hulâsası

510 Üsküdarda Ağa Ha

mamında Yeniyol- 

da .V 29 hanede 

Naciye H.

Encümen karan ve ne sebeplen verildiği

Muvazzaf hizmete 

ahnmasım istiyor;

Yûzbaşıhktan mütekait A. Refik imzasile 

Yüksek Reislik Makamına sumılan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Müteaddit hizmetlerinden dolayi yeniden 

muvazzaf hizmete alınmasını istemekten iba

rettir.

İcabı söyleşildikte:

Ordudan her ne suretle olursa olsun ayrı

lan ların tekrar muvazzaf hizmete alınamıya- 

caklan 1076 sayılı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat 

askerî memurları kanununun 16 mcı madde

sinde sarahaten mezkûr bulunmakla dileği 

yerine getirilemiyeceğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi 

264 27 - i - 1930

Bir vazifeye tayini

ni istiyor.

Naciye imzasıyle Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

İş Bankasında bir vazifeye tayinini istemek

ten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Bu gibi müesseselerde bir memuriyete 

tayin olunmak için müessesece istenilen evsaf 

ve şeraiti haiz olmak ; lâzım ve bu da her 

talibin bizzat nıüesseseye müracaatile kaim 

bulunduğundan doğrudan doğruya mezkur 

bankaya müracaat etmesinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar .-V'

265

K. tarihi 

27 - I - 1930

5 4 7 ' İzmirde İkinci ka - 1 Ev, arazı bağ isti- 

rantinede Mısırlı | yor 

Caddesinde 467 A" 

hanede Piriştineli 

' Abdülğani Fehmi i

Piriştineli Abdülğani Fehmi İmzasile 

Yüksek Reislik Makamın sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

İskânı adî suretile kendisine verilen ev 

kazaen yandığından yeniden bir ev, bir bağ, 

birazda arazi verilmesini istemekten ibarettir,

îcabi söyleşildikte:

Aazuhal sahibine bir ev verilmek suretile 

Hükümet vazifesini ifa etmiş bulunmasına bina

en bu ev yandıktan sonra tekrar bir ev ve
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Arzuhal verenlerin ; |

adı, sanı ve otur- Arzuhal hulâsası ! riiu*ümon kararı vo ne sebepten verildig;»

dukları yer ^ __ _̂_________________________________ ^

I i saire verilmesi caiz olamıyacağmın*kendisine

' I anlatılmasına karar verildi,

' Karar M‘ K. tarihi

260 27-1-1950

1312 Şurayıdevlet Azasın- İstiklâl madalya- i D. Ş. sı âzasından H. İbrahim imzasıle 

dan Halil İbrahim sı isiiyor. i  Yüksek Reislik Makamıua sunulan arzuhal En.

B.

523 Tavşancılda kahveci Muavenet talebi 

i Efe Nuri Dayı ı

imize gönderilmiştir.

Dileği;

Mf. V.i zat işleri müdürü iken V.çe İstik

lâl madalyası için tanzim olunan listede ismi 

de münderiç bulunduğundan kendisine istiklâl 

madalyası verilmesini istemekten ibarettir.

M. M. En. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Mumaileyhin evvelce vaki inhasının En. ce 

21-11-926 tarihinde reddedildiği ve keyfiyetin

211 sayıh kararla Heyeti Umumiyece tasvip 

edilmiş olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Şu hale göre bu bapta yapılacak başka 

bir muamele olmadığının arzuhal sahibine an

latılmasına karar verildi.

Karar »V

267

K. tarihi

27- 1 - 1930

Efe Nuri Dayı imzasile Yüksek R e is lik  

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

M illî mücadeledeki hizmetleri göz önüne 

alınarak kendisine muavenet olunmasını iste

mekten ibarettir .

İcabı söyleşildikte:

Bu yolda bir muavenet temin edebilmek için 

ya Hükümeti Cümhuriyeye veya hayır müesse- 

selerinden birine müracaat eylemesi lâzım ge

leceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A- K. tarihi

268 27 - 1 - 1930



«5 Arzuhal verenlerin

g ;§ ! adı, sanı ve otıır-

<  I duklan yer

554' Koçlıisar Yusufoğlu 

Mustafa

565 Trabzonda Uzun 

Sokakta Askerlik dai

resi karşısında yazı- 

hanede sabık Mül

kiye kaymakamı M. 

Ziya B. den Med - 

I dahi Şehir Ahmet 

'  Ef.

397 Bayburtta merhum 

Arslan Paşaoğlu Ha

şan Bey kızı Feride 

H.

Bayburtta merhum 

Hacı Hüseyin paşa 

kızı Remziye Hm. 

kızı Müzeyyen H.

Arzuhal hulâsası l'lnciiınoıı karan vo ne sohoplen verildiği

Hakkının korunması ' Yusufoğlu Mustafa imzasile Yüksek Reislik 

' Makamına sunulan arzuhal En. imize g:önde- 

ri İm iştir .

Dileği ;

340 senesi öşiırleriııi iltizam eylediği köyler 

iltizamına müdahale eden iki adamdan dolayı 

küllî mutazarrır olduğundan hakkmm korun

masını istemekten ibarettir.

İcabı söylcşildikte :

I İşbu dilek hukukî bir mesele olduğu için 

arzuhal sahibine ait olduğu mahkemeye müra- 

caati lâzımgtidiğinin kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

j Karar .V K. tarihi

i ?.69 27 - 1- 1930

İstiklâl madalyasile ' 

taltifini istiyor
Meddah Ahmet imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize jîönde- 

rilmiştir.

Dileği :

Vatanî hizmetlerine binaen İstiklâl madal

yasile taltifini istemekten ibarettir.

İcabı söylcşildikte :

Kanunen muayyen olan müddet geçtikten 

sonra istiklâl madalyası istenemiyeceğinin 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .Y-

270

K. tarihi 

27 - 1 - 1930

Tarla 

m es i

ve saire veril- 

hakkında

Bayburtta Feride ve Müzeyyen imzalariyla 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Yurtluk ve ocaklık maaşlarının 10 seneli

ğine mukabil kendilerine tarla ve saire veril

mediğinden mağduriyetten kurtarılmalarını 

istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta: Bu sene düyunu umumiye bütçesine 

yurtluk ve ocaklık maaşatına mukabil tahsisat 

konulduğundan mezkûr maaşlara mukabil 1Q 

liralık tahsisatın istihsali halinde muktazası 

ifa kılınacağı bildirilmiştir.
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Arzuhal verenlerin j 

adı sanı ve otur- ! 

duklan yer |

Arzuhal hulâsası

5 2 0 i

507 İneboluda Tapu me

murluğundan işten 

el çektirilen K«1mil 

Ef.

Karar

kında

[^ncüınon k a ra n  ve ne sebejlten verild iğ i

icabı söyleşildikte:

Bütçenin B. M. M. ince kabulüne intizar 

eylemelerinin arzuhal sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

K.

271

1<. tarihi 

27 -1- 1930

Bursamn Yörüklü ' Maaş tahsisini isti-

Malûl Masanoğlu  ̂ yor

Şaban

Malûl Hasanoğlu Şaban imzasile Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal Eu. iniize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Bileğinden malûl bulunduğu cihetle iaşe

sini temin için maaş tahsisini istemekten iba

rettir.

İcabı söyleşildikte:

Muhtacin tertibinden maaş verilmesine 

kanunî imkân bulunmadığmdan dileği yerine 

getirilemiyeceğinin arzuhal sahibine anlatılma

sına karar verildi.

Karar .V- 

272

K. tarihi 

27-1-1930

tashihi hak- İnebolu Taptı memurluğunda iken işten 

el çektirilen Kâmil iınzasila Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Encümeniniizce ittihaz olunan 3 -VI- 929 

tarih ve 736 sayılı kararın tashihini istemek

ten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Encümenimizden sadır olan kararlar mukar- 

rerat cetveline geçip B. M. M. i H. U. sine 

takdim edildikten sonra dahilî nizamnamemiz 

mucibince bir ay zarfında vekiller ve meb'us- 

1ar tarafından itiraza uğramadığı halde katiyet 

kesbedeceğinden ve işbu kararda katiyet kes- 

betmiş kararlardan bulunduğundan itirazı 

gayri varit bulunduğunun arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi 

273 27 - 1- 1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer__

Eski Hizan Kayma

kamı Ayetullah B.

Arzuhal hulâsası
rrf- ■L"-W

l^]nciirnon kararı vc no sobopten verildiği

Memuriyetine iade

sini istiyor.

Eski Hizan Kaymakamı Ayetullah imzasiyle 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 
En. i m ize gönderilmiştir.

D ileğ i:

Hakkında tatbik olunan tasfiye kararına 

kanunî bir sebep olmadığından memuriyetine 
iadesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyh memurin kanununun muvakkat 

1 inci maddesine tevfikan tasfiyeye tabi 

tutularak 13-V II I-927 tarihinde tasdiki 

âliye iktiran eylediği ve D. Ş. sına vaki olan 

iddiası üzerine eski karar tasdik olunduğu 

cihetle yapılacak bir muamele olmadığı 

bildirilmiş ve V. namına davet olunan 

memur huzuryle dosyası tetkik olunmuştur.

İcabı söyleşildikte :

Tetkik olunan siciline ve zaten katiyet 

kesbeden tasfiye kararına göre başka bir 

muamele yapılamıyacağının arzuhal sahibine 
anlatılmasına karar verild i.

Karar .V 

274

K. tarihi 

27-İ-1930

Adapazarda Halk 

Dakik Fabrikası sa

hibi M. Rauf B.

Teşviki sanayi ka

nunundan fabrikası

nın da istifadesini 
istiyor

Adapazarda <r Halk » dakik fabrikası sahip 

I ve müdürü M. Rauf imzasile Yüksek Resilik 

I Makamına sunulan arzuhal En. imize gönderil- 

; iniştir, 

i Dileği :

! Teşviki sanayi kanunundan fabrikasının da 

istifade ettirilimesini istemekten ibarettir.

I İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

j Mumaileyhin teşviki sanayi kanunundan 

istifadesi için mezkûr kanunun 42 inci mad- 

I desinde muayyen tarih olan 1927 malî senesi 

i nihayetine kadar müracaat etmemiş bulunma- 

I sındaiı talebinin is'afına imkân bulunmadığı 
i vc ancak bu kere mezkûr 42 inci madde 

I 1543 sayı ve 21 -XII - 1929 tarihli kanunla 

' tadil edilmiş olduğundan badema mumaileyhin 

; de muafiyetten istifade edebileceği bildiril- 
I miştir.

i İcabı söyleşildikte:

I Dileği yerine getirildiğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

I  Karar K. tarihi

275 27-1-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer_____

İzmirde Basmahane

de Dibek sokağında 

23 numaralı Hane

de mukim Osmani

ye muhacirlerinden 

Eyyupoğhı Osman 

Fevzi

Arzuhal hulâsası

Tahsis muamelesi

499 Adana Babi Tarsus 

maiıallesinde 31 

hanede mukim 60 

numarada mukayyet 

sabık Polis memu

ru Abdurrahman Ef.

i ii ıcün ıen  k a r a n  v c  lu; .şel)0()teıı V('riMif^ı

Eyyupoğlu Osman Fevzi imzasile Yüksek 

Reislik Makannna sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.
i

Dileği:

! Eşhası mütegayyibedcn Apostol Danilden 

' metruk sebze bahçesinin tahsisan temliki için

2 senedir uğraştığı halde muamelesini ikmal 

edemediğinden bir an evvel tahsis muamelesinin 

ikmalini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Rum emvali metrukesi ahten Yunanistanda 

i  mal bırakan mübadillere muhtas bulunduğun- 

; dan gayri mübadillere ancak Enrrcnilerden 

metruk evler ve araziler verilebileceğinden 

I müstediye Rum emvali metrukesinden olan 

I sebze bahçesinin tahsisi kabil olamıyacağı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin istediği bahçe Rum em

vali metrukesinden bulunmağla kendisine tah

sisi kabil olamıyacağının anlatılmasına karar 

verildi.

Karar

276

K. tarihi

27 - 1 - 1930

Ret kararının ref’ini 

istiyor

Sabık Polis memurlarından Abdurrahman

• imzasile Yüksek Reislik Makamına s u n u la n  

1 arzuhal En. imize gönderilmiştir.
I

i Dileği :

Polis Divanınca kaydının terkinine karar 

; verilmesi üzerine D. Ş. sına müracaat etmiş 

I isede müracaat müddeti geçtiğinden iddiası- 

i nın reddine karar verilmekle m a ğ d u r iy e t in i  

; mucip olan bu kararın ref'ini ve iddiasının 

' tetkikini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

D. Ş. sının bu baptaki kararı kanuna mu- 

! vafık bulunmağla dileği yerine g e t ir ile m iy e ce -  

i ğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A" K. tarihi

277 27 - 1 - 1930



- 33

I
^  ' 3  O I

N ^  !

495

Arzuhnl verenlerin |

adı, sam ve otur- 1
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duklan yer j

Beyoğlu Oalatasaray i 

Anadolu Ajans hirin-|

ci katda Süreyya B. ;

Arzuhal hulasası i l'iUcüm(3n k a ran  v(‘ lu* schf'plcîiı v<'ri.l(liîi;i

Emin ve mutemedi Süreyya imzasıle Yüksek Reislik Makamına 

hakkında ; sunulan arzuhal I:n. iınize i^önderilmiştir.

{ Dileği:

İstanbul Hukuk ve Asliye Mahkemeleri vekili 

kanunisile beraber tevkil ettiği emin ve mute

medi olan arkadaşını kabul etmediklerinden 

onun da muhakemede hazır bulunmasını ve 

vekâletinin kabul edilmesini istemekten ibarettir

İcabı söyleşildilvie:

108Ö sayılı hukuk usulü muhakemeleri 

kanunununT) 1 inci maddesinde:.

Vekil Baroda resmen mukayyet bulunan 

avukatlardan vc Baro tevekkül etmiyen yerlerde 

en aşağı üç dava vekili var ise bunlardan 

intihap edilmek lazımdır.

Birinci fıkra mucibince avukat veya dava 

vekili olmıyan vekil, müvekkili namına muha

kemede hazır olsa bile muhakeme .iiiyaben 

icra olunarak hüküm verilir.

Şu kadarki v Ş İfa h i usulü nuılıakenıeyc tabi 

olan işlerde bu kaide cari değildir.

Baro teşekkül etmiyen vc birinci fıkra 

veçhile dava vekili bulunrnıyan mahallerde 

herkes dilediği kimseyi tevkil edebilir deye 

î^ayet sarih izahına ^jöre İstanbul j^ibi barosu 

bulunan bir yerde vekili kanunisi ile emin ve 

mutemedi olan vekilini mahkeme lıuzuruııa 

çıkaramıyacağının arzuhal sahibine anlatılmasnıa 

karar verildi.

Karar .V. K. tarihi 

278 27-1-1930

Bahriye Güverte Kıd- Bir vazife istiyör 

emli Yüzbaşıhğından 

mütekait O. Nuri Ef.

Bahriye Yüzbaşılığından mütekait O. Nuri 

inızasile Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Tekaüt maaşıyla değinemediğinden istiklâl 

mücadelesindeki hizmetlerine mukabil bir vazife 

ile tavzifini istemekten ibarettir .

M.M.V.iııe yazılan te .̂kereye Ljelcn karşılıkta:

Mumaileyh tarahndan V. e i.>önderilen bir 

istida ile müiK'Usip bir vazife istemişse de bahri

ye kadrosunda münhal bulunmadığından 

matlubu is’af olunamıyarek kendisine İstanbul 

Balıriye Sevkiyat Müdürlüğü vasıtasıyla b ild i

rildiği ve son bir istidasında Liman Reislikle-
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal iıulâsası ,Kn(*iimon kararı vo ik> sebepten verild iğ i

193 Uşakta Mac! Hüsc- Bazı maruzat 

yinoğlu Şakir Paşa ı

rinden birinde istihdamı için delâlette bulun

ulmasını istemesi üzerine istihdamına mani bir 

hali olmadıi^ı sicillinin tetkikinden anlaşılması

yla münhal Liman Reisliklerinden birine tayini 

hakknıda îk. V^ine 25-Xll'102Q tarih ve 4000 

sayı ile tezkere yazıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildiktc :

İktisat Vekâletine müracaatta bulunmasının 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verild i.

Karar .V

270

K. tarihi 

27-11930

Uşak harikzedeleri namına Hacı Hüseyinoğlu 

Şakir Paşa imzasiyle Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal Iın.imize iîönderilmiştir.

Dileği:

Borçlanma kanununaj tevfikan kendilerine 

verilen hanelerin müzayede ile satılması hak

kında Mal. V. inden gelen emir mağduriyet

lerini mucip bulunduğu cihetle haklarının ko

runmasını istemekten ibarettir.

Mal. V.n’ne yazılan tezkereye «:elen karşı

lıkta:

338 senesinde ordu kumandanlığının em

ri le Uşak harikzedelerinin iskân edilmiş olduk

ları mütegayyip eşhastan metruk mebanideki 

vaziyetleri evvelce mahalli memurları tarafından 

tespit edilmiş olduğu anlaşılmakta olduğundan 

temlik muamelesinin ikmal edilmesi hususu - 

nun Kütahya Defterdarhğuıa tebliğ edildiği 

bildirilmiştir.

İcabı süyleşildikte:

Dileği yerine getirildiğinin arzuhal sahi

bine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V 

280

K. tarihi

27-1-1930

480! Ankara Musabey 

mahallesi Musabey 

caddesi .V 33 de 

M. İrfan Ef.

Bir yere tayini hak

kında

M. İrfan imzasile Yüksek Reislik Makaımna 

sunulan arzuhal En. iniize gönderilmiştir.

Dileği:

İmalâtı Harbiyede yetişmiş kamacı ustası 

olduğu halde hâlâ bir yere tayin edilmediği 

cihetle hakkının verilmesini istemekten ibaret

tir.



- -35-

««

5 ^  i

Arzuhal verenlerin 

adı sanı he  otur- 

duklearı ver

Arzuhal hulâsası Encümen k a ra n  ve no sebepten veril ligi

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

I I - Ordunun sanatkâra olan ihtiyacının 

i temini için askeri fabrikalarca üç demirci 

i ile 8 kamacı vekâlet emrine verilmiş isede o 

sırada bütçenin mûsaadesizligine mebni bun

ların tayinleri cihetine gidilmemiştir.

' II - Bunlardan 2 si müstesna olmak üzere 

I diğerleri kısa hizmet ashabından olmalarından 

ihtiyat zabiti olarak yetiştirildikten sonra 

orduya alınabilecekleri lâzım gelmekle şimdilik 

I haklarında bir muamele yapılamıyacağı fabri- 

i kalara yazılmıştır.

I III - Halbuki nıumaileyhimadan kamacı 

İrfan F:f. İmalâtı Harbiye usta mektebini ikmal 

’ etmeden Anadoluya iltihakından dolayi tahsili 

orta mektep tahsili derecesinden noksan bu- 

[ lunduğu için askerî memurin kanunu muci- 

; bince sanatkâr olarak tavzifi mümkün değildir 
i denilmektedir.

‘ İcabı söyleşiklikte:

1455 sayılı askerî memurlar kanununun 

4 üncü maddesinde askerî memur olabilmek 

i için orta mektep tahsili görmek şart kılındığı 

ve 5 inci maddesinin son fıkrası mucibince 

, makinist ve sanatkârlaruı da bu şarta tabi bu

lundukları bildirilmesine ve arzuhal sahibinin 

I tahsili orta tahsilden dun bulunması hasebile 

dileği yerine getirilemiyeceğinin kendisine 
I anlatılmasına karar verildi.

Karar .V’ K. tarihi

! 281 2'7-I-*1930

nede sakin Ali Rıza 

Ef.

460 Ankara Demirlibah- ' Memuriyetine niha- Ali Riza imzasile Yüksek Reislik Makamına 

' çe 10 numaralı ha- ;yet verildiği hakkında sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

{ Dileği :

' Haksız olarak memuriyetine nihayet veril- 

; mesi üzerine D. Ş. sına müracaat etmiş ise de 

I kanunî müddetin müruruna mebni iddiası ret 

edildiği cihetle hakkının korunmasını istemek- 
i ten ibarettir.

I  İcabı 3#öyleşildikte :

D. Ş. sının bu baptaki karan kanuna mu- 

' vafık bulunmakla başkaca muamele yapılamı- 

I yacağının arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
i verildi.
! Karar A" K. tarihi

282 27 - 1 -1930



i Arzuhal verenlerin

3  > ' adı sanı ve otıır- 

^  j dukiarı yer 

184 Yozgat Tuzkaya nıa- 

lıallesinde sakin 

Yeşil Ovalı Hanlı 

oğlu Ezikil kızı 

Pıriaııtı Hamın.

36 -

Arzuhal hulâsası I*^ııciıni(Mi kaı-;u‘! vv nt* scl)»‘jtl(‘iı v(‘ril<liî;’i

Emlâkinin gasbı h. Ezikil kızı Pirlantı imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal Encümenimize 

i^önderilmiştir.

Diledi :

Ceddi ve babasından intikal eden ve 1341 

senesine kadar tasarrufu altında bulunan ev, 

bag ve tarlaları 920 da Sorkun Mal Memuru 

Vehbi Efendi tarafından gasboiunduğu cihetle 

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

Mal. V.ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Müstediye Fırlantnıuı tasarruf iddiasında 

bulunduğu gayri menkul malların amcası 

Zakaroğlu Harik ile Oazaros ve papas İzekilin 

namına mukayyet olduğu ve 02ö senesi bida

yetinde hâzinece vaziyet olunarak muhacir 

Hüseyin jıam  şahsa teffiz edildiği ve temlik 

kanununun 7 inci maddesinde :

13 eylül 331 ve 15 nisan 339 tarihli 

kanunlara tevfikan vaziyet edilmiş ve edilecek 

emvali gayri menkûle gerek mübadillere tahsis 

ve teffiz edilmiş olsun vc gerek hazine uhte- 

sinde bulunsun hükmen lalıakkuk edecek müs- 

tahiklerine iade edilmeyiı-) ancak kıymeti 

mukaddereleri 15 nisan 341 tarihli 

kanuna tevfikan hazine i mâliyeden tesviye 

olunur»: deve muharrer bulunmuş vc mezkûr 

maddenin 242 sayı ve 2 - VI - 929 tarihli 

tefsirine göre de bu gibi men'i müdahale 

davalarının mercii halli D. Ş. sına intikal et

miş olduğundan mezkûr maddenin sarahati 

dairesinde muamele olunması zarurî bulundu

ğu bildirilmiştir.

İcabı soyleşildikte :

Maliye Vekâletinin tezkeresinde yazılan 

kanun maddesi sarahatine göre D. Ş. sına mü

racaatta bulunmasının arzuhal sahibine anla

tılmasına karar verildi.

Karar .V- K. tarihi 
----- - 2 7- l " f 9 30

T. \ l  M. M. Matl>aası
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

Trabzonda Yan bey 

zade Mahmut ve ar.

Arzuhal hulâsası | Encünıon k a ran  ve no sebeplen verîlıli^ i

Bazı maruzat

581

{ Yanbey zade Mahmut ve arkadaşları im- 

I zalarile Trabzondan Yüksek Reislik Makamına 

; çekilen telgraf En. iniize gönderilmiştir.

Dilekleri:

■ Rusyaya yapılacak ihracat için kendilerine 

: ( permi ) verilmediğinden zararlarını badi 

I olan bu hale nihayet verilmesini istemekten 

ibarettir.

j İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

' Türkiye - Soviyet ticaret ve seyrisefain mu- 

' ahedesine merbut ( kontenjan liste) lerine dahil 

I bulunan mevadın Soviyet memalikine ihracı 

! şimdiye kadar tüccara tevzi olunan permilerle 

' yapılıyor idisede bu usulün mucip olduğu 

' İdarî ve siyasî müşkülât ve zaruretler nazarı 

itibare ahnarak bu sene { kontenjan ) dahilin- 

! deki malların ihracı müsaadesinin îc. V.

' M. inin 23 - X - 1929 tarih ve ( 8483 ) 

sayılı kararnamesi mucibince Türkiye Ziraat 

! ve Sanayi ve Maadin Bankalarına tahsis edil- 

i miş olduğu bildirilmiştir, 

i İcabı söyleşildikte:

j Türkiye - Soviyet Hükûmetleti arasında 

münakit muahedenamenin ahkâmım icraya 

1046 sayılı kanun mucibince İc. V. H. i 

memur bulunduğundan yapılan muamelenin 

kanuna muvafık bulunduğunun telgraf sahip

lerine anlatılmasına karar verildi.

Karar

284

K. Tarihi 

lO-Îİ-1930

Adapazarı: Karaağaç; Kocasının millî hu- 

dibinde İstiklâl Ma- i dut dahiline gelme- 

hallesinde mukimÖ- ! sine müsaade istiyor 

mer kaptan ailesi |

Servet Hm. 1

Ömer kaptan zevcesi Servet imzasile Yük

sek Reislik Makamına sunulan arzuhal Encü

menimize gönderilmiştir.

Dileği :

Zevci 4 sene evvel millî hudut haricine çı-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası i l’̂ ncüıııen kararı ve ne sebeplen verild iğ i

I

! kanhnış ise de biçare ve kimsesiz kaldığından 

I millî hudutlar dahiline gelmesini müsaade

■ olunmasını istemekten ibarettir.

! Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

' hkta :

Müstedinin zevci İşkodralı (Öm er kaptan 

' Puga)nın 926 senesinde suikast ve taklibi hü- 

I kûmet maddesinden dolayı Ankara İstiklâl 

Mahkemesince yapılan muhakemesi neticesinde 

millî hudut haricine tardına karar verilmiş 

olması hasebile hakkındaki hüküm muktazası- 

' nın ifa kılındığı bildirilmiştir.

' İcabı söyleşildikte :

I Merkumun millî hudutlar haricine tardına 

I bais olan hükmün refine kanunî bir sebep 

bulunmadığının arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar .V K. tarihi

----- lö- H - T ğ 's^

. . i
543 Ladik Belediye Reisi | Mahkeme teşkili 

1 İbrahim B. ve ar. i
' Ladik kazası belediye reisi İbrahim ve 

arkadaşları ve kazaya merbut köy muhtarları 

imzasile Yüksek Reislik makamına çekilen 
! 2 telgraf En. imize gönderilmiştir . 

i Dilekleri :
4 senedir teşkilini istirham eyledikleri 

asliye mahkemesi henüz açılmadığı gibi sulh 

hakiminin vefatile 4 aydirda sulh mahkemesi 

' kapalı bulunduğundan işlerin görülmesi için 

Havzaya kadar gidip gelmek zahmetinden 

kurtarılmalarını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılı

kta : Ladik Mahkemesinin lâğvından bu tarihe 

kadar işlerin çoğaldığı tahakkuk ederse Q30 

' bütçesinde bu hususun nazarı dikkata alınacağı 

ve sulh mahkemesi kapalı olmayıp hakimin 

ö-XI I -Q2Q tarihinde vefatına mebni yeni 

bir hakim tayin ve izamına kadar sulh işleri 

I teehhür etmemek üzere asliye işlerini gören 

Havza Mahkemesine sulh mevadını da rüyete 
' salâhiyet verildiği bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte:

Her iki isteklerinin de imkân dairesinde 

yerine getirilmeğe çalışıldığının telgraf sahip

lerine anlatılmasına karar verildi.

' Karar M' K. tarilu

i "  2 3 6 ^  ' l ö ^ U - 1 3 0 9



Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası iKnciiınen karan vo ne sohoptoıı vorildigi

Musa ha.

417i Midyat Astal karyeli' Borçlarının mahsubu' imzasile Yüksek Reislik 

arzuhal En. imize "önde-

. Midyatli Musa 

Makamına sunulan 

rilmiştir.

Dileği:

illindeki deyin ilmühaberinin 340 senesi 

aşar borcuna mahsubunu istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

I - Maiısubn umumî kanunile mahsup için 

tayin olunan müddet mayıs 029 gayesinde 

bitmiş ve bu tarihten sonra hiç bir suretle 

mahsup yapılmasına imkan bulunmadığı;

II - Bu kanun mucibince tayin edilmiş 

olan müddet zarfında mahsubu yapılmıyan 

deyin ilmühaberlerinin tasfiyei düyun tahvilile 

tebdil edileceği;

ili - Şu kadar var ki bu baptaki istikrazat 

henüz ikmal edilmemiş olduğundan müstedinin 

deyin ilmühaberini tebdile şimdilik imkân 

bulunmadığı;

IV - Ve binaenaleyh aşar borcunun tecili 

kabil olamıyacağı bildirilmiştir. ’

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin olduğu gibi arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Kara .V K. tarihi

287 lO-H-1930

514 Akdağında Mahmut-

* oğlu İslâm ve ar.

Teffiz muamelesi lı. Malımutoğlu İslam ve arkadaşları imzala

rıyla Akdağdan Yüksek Reislik makamına 

çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Maişetlerini temin için ötede beride dolaş

tıklarından naşi müddeti zarfında tefevvüz 

beyannamesi verememeleri mağduriyetlerini 

mucip olduğu cihetle bu vaziyetten kurtarıl

malarını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Temlik kanununun 3 üncü maddesi ile 

tayin olunan müddet zarfında teffiz için müra

caatta bulunmadıklarından nasi o müddetten 

sonra vaki müracaatların kabulüne kanunî 

imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

1331 sayılı kanunun 3 üncü maddesi
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Arzuhal verenlerin

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

] 3g İzmit gümrük kapı İkramiye istiyor

I memuru mütekait 

Mustafa Ef. I

l^nciimen karan ve ne sohepten verildiği

I  müddetin mürurundan sonra müracaat inıkâ- 

i mm selbettniş olduğundan dilekleri ' yerine 

getirilemiyeceğinin arzuhal sahiplerine anlatıl- 

! masına karar verildi

Karar K. tarihi

288 10 -11- 1930

İznn'r Gümrüğü kapı ııiemurlanndan mü

tekait Mustafa imzasıyla Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

927 tarihinde tekaüde sevkolunmuş isede 

memurin kanununun 71 inci maddesi muci

bince kendisine ikramiye verilmediğinden 

hakkının korunmasını istemekken ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

I — Müstedi 12 -1- 928 tarihinde tasfiyeye 

tabi tutularak 4 - II - 928 tarihinde vazifesine 

nihayet verildiği;

II — Safi hizmeti 30 seneyi tecavüz etmiş 

olan mumaileyh 65 yaşını ikmal etmeksizin 

memuriyetten infikâk ettirildiği cihetle bir 

senelik maaş ve tahsisatının ikramiye olarak 

verilmesine kanunî imkân bulunmadığı b il

dirilmiştir

İcabı söyleşildikte:,

Filhakika arzuhal sahibinin doğum tarihi 

1281 olduğuna ve 928 tarihinde tekaüde sevk 

olunduğuna göre o tarihte 65 yaşını doldur

madığı ve memurin kanununun 7 i inci mad

desi:

(65 Yaşını ikmal eden memur resen teka

üde sevkolunur. Bu suretle tekaüde sevkedi- 

len ve lâakal 30 sene bilfiil hizmet etmiş 

olan memura son maaşının maatahsisat bir 

seneliği defaten ikramiye olarak verilir)

deye yazılı olmasına ve ikramiyeye istih

kakın 65 yaş ve 30 sene hizmeti birden ihraz 

etmesine mütevakkıf bulunmasına binaen teka

üdü tarihinde 65 yaşını ikmal etmemiş olan 

arzuhal sahibine yalnız 30 seneden fazla hiz

meti bulunmasından dolayı kendisine ikramiye 

verilemiyeceği anlaşılnıağla olveçhile anlatıl

masına karar verildi.

Karar K. tarihi

289 10-2-1930
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Arzuhal verenlerin j 

adı, sam ve otur- j 

dukları yer |

Arzuhal hulâsası

506! Ünye tapu memuru | Tasfiye h. 

I sabıkı Ahmet vo i 

arkadaşları

021'  İstanbul Polis Mü

düriyeti K. Muavini 

' 340 Hakkı Ef.

Maaşlarını isteyor.

Kncümcn kararı ve ne sebepten verildiği

Ünye tapu memuru Ahmet ve arkadaşları 

imzalarıyla Vüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En, imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Kaymakanıli/;ça tasfiyeye tabi tutulmuşlarsa- 

da bu karara itiraz ettikleri halde D. Ş. sınca 

halâ intaç etlilmediğiııden bir an evvel karara 

raptıiii isteııukten ibarettir.

D. Ş. sına yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müstedücrdcıı Hüseyin, Ali Celalettin ve 

Ahmet Ef. lere müteallik ittihaz olunan 1059,

' 1067,1068 sayılı kararların kendilerine tebliğ 

edilmek üzere Ordu Vilâyetine gönderildiği, 

digerlerii’in intacı için de muhabere cereyan 

ettiği bildirilmiştir.

I İcabı söyleşildikte: ]

i Ceryan eden muamelenin ve diğerinin 

intacı halinde onlara da malumat verileceğinin 

' arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V

290

K. tarihi 

lO-n-1930

Komiser muavini Hakkı imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Gûya kuvayi milliye aleyhinde bulun

duğundan dolayı Hey'eti Mahsusaca veri

len karar üzerine vukubulan itirazı üzerine 

mezkûr karar refedilerek bugün istihdam edil

mekte bulunduğundan açıkta kaldığı müddete 

ait maaşlarının verilmesini istemekten ibarettir.

İçabı söyleşdikte:

Âlî Karar Heyeti tarafından verilen ref ka

rarı üzerine tekrar istihdam olunanlara açık 

maaşlarının verileceğine dair bir misal ve 

hanun bulunmadığı cihetle dileği yerine geti- 

rilemiyeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar A"

291

K. tarihi

10-11-1930
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Arzuhal verenlerin

adı sanı ve otur

duk lan yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4691 Nişan taşında Teşvi- 

I kıye karakol sokak 

I Hamdi B. apartıma- 

, nının 1 dsiresin- 

I de Diş tabibi Ahmet 

Şükrü Ef.

Diplomasının gon* 

derilmesi ve muaye

nehane açması hak

kında

Diş tabibi Ahmet Şükrü imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Diplomasının tasdik edilerk gönderilmesini 

ve muayenehane açmasına müsaade olunmasını 

istemekten ibarettir.

Sıh. ve İç. M. V. ine yazılan tezkereye 

gelen karşılıkta:

Tescil olunmak üzere Tıp Fakültesinden gön

derilen diş tabipleri diplomalarınm tescili için 

hüviyet ve tabiiyetlerini gösterir birer beyan

name gönderilmesine V. çe lüzum his edilerek 

İstanbul Sıh. ve İç. M. Müdürlüğüne yazıldığı 

gibi dört gazete ile ve muhtelif fasılalarla 

ilân olunmasına rağmen müstedi beyannamesini 

bir sene sonra ve 13-XI-1Q29 tarihinde bir 

istidaya rapten gündermesi üzerine 24-12-929 

tarihinde diplomasının tescil muamelesi yapı

larak Tıp Fakültesine gönderildiği ve ayni 

tarihte S. ve İç. M. Mürlüğüne de yazıldığı 

ve teehhürün istida sahibinin bir sene sonra 

müracaatından inbias eylediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Muamelenin cereyanında bir teehhür görü

lememiş olduğunun arzuhal sahibine anlatıl

masına karar verildi.

Karar M' K. tarihi

292 10-11-1930

68ı Kırkağaç Belediye 

, Reisi Celâl B. ve 

' arkadaşları

Bağ taksitlerinin te
cili lıakkîiKİa

Kırkağaç Belediye Reisi Celâl ve arkadaşları 

imzalarıyla Yüksek Reislik Makamına çekilen 

telgraf encüıvıenimize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Bu sene üzüm mahsulünün geçirdiği buh

ran dolayisile emvali metrukeden aldıkları bağ 

taksitlerinin tecilini istemekten ibarettir .

Mal.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Manisa ve mülhakatından hâzineye, gayri 

menkul satın alanlardan borçlu olanların tak

sitlerinin rub'u nizamî faizi peşin alınmak 

şartile tecili tensip ve keyfiyet 2 6 -XII- 1929 

tarih ve 7345 S. tahriratla Manisa Defterdar

lığına işar edildiği bildirilmiştir.



3  >  i adı sam îve otur-N • I
^  ! duklean ver

*2 ! Arzuhal verenlerin I
Arzuhal hulâsası İF^nciinıcn kararı vc no sohepton vorilıliği

148 İstanbul Sultan Ah

met , Suterazisi so

kağı .V’ 1 hanede 

Emine Faika Hm.

İntihara sebep olan 

memurların tecziyesi 

hakkında

I  icabı söyleşildikte :

Dilekleri yerine getirildiğinin telgraf sahip- 

I lerine anlatılmasına karar verildi.

1 Karar A- K. tarihi

293 lO-H-1930

E. Faika Cevdet imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Londrada tahsilde bulunan kızı Semiha 

Cevdet H. ın intiharında lâkaytliği görülen 

mesul memurların tecziyesini istemekten 

ibarettir.

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Vekâlet hesabına tahsil için geçen sene İn- 

giltereye gönderilen ve büyük elçiliğimiz 

tarafından evvela Londra civarında (Riding) de 

bir mektebe, sonra da ( Eastburne )de ki (Hiğe 

Schoole) e yerleştirilmiş iken intihar eden 

Semiha Cevdet H. ın intiharına takaddüm 

vaziyetler hakkında Londra Büyük E lçiliği

mizden Ha. V. i vesatatile alınan raporun 

gönderilen suretinin mutaleasından da anlaşıl

dığı veçhile Semiha H. ın intiharında Londra 

Konsolosluğuna hiç bir mes’uliyet terettüp 

etmemekte olduğu bidirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

I — Londra Büyük Elçiliğimiz tarafından 

gönderilen rapor müeddasına nazaran, şedit 

nevrasteniye müptelâ olan Semiha Cevdet 

Hanımın (Reading)de tahsilde iken kollarını 

kesmek suretile intihar teşebbüsü üzerine 

refikararile Londra Konsolosunu mezkur şehre 

göndererek intihar sebebini anlamak istedik

lerinde Semiha H.

(Aklına ders girmediğini, tahsilde muvaffak 

olamıyacağını, halbuki memlekete geri dönerse 

tahsil masrafının pederinden istirdat edileceğini 

ve buna asla razı olmıyacağını ve binaen 

aleyh bu vaziyeti halletmek üzere intihara 

teşebbüs eylediğini ) söylediği ;

I! — İntiharı teşebbüsünü müteakip Londraya 

gelen Semiha hanıma elçimiz tarafından mem

lekete iadesi için İsrar edildiği ve hatta Maarif 

Vekâletine karşı mes’uliyeti deruhte edeceğini
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i Arzuhal verenlerin 

3  j adı sanı ve otıır- 

^  i d tıkları yer

Arzuhal hulâsası

427 Adananın Hacı Fakı 

mahallesinde îo  .V' 

, lu hanede mukim 

Erzurumlu Mehmet 

Asker oğlu Fazıl

İskân hakkında

Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

bildirdiği halde mumaileyhanın gidemiyeceğini 

musırren beyan eylemesi üzerine diğer bir 

mektebe yerleştirildiği ve ne vakit arzu ederse 

memlekete iade olunabileceğinin kendisine 

bildirildiği ;

III —  Bu İsrara karşı Semiha Manimin 

cebren memlekete iadesi halinde vapur ve 

şimendiferde intihara teşebbüs etmiyeceği de 

kestirilemiyeceği;

IV - Ve pazar günü intihar eylemiş bulun

masına göre intihardan bir gün evvelki cumar

tesi günü öğleden sonra muamaileyha tarafın

dan memlekete dönmek arzusunu bildiren 

mektuba ayni günde mektupla yazılacak cevap 

Londrada pazar günleri posta muamelâtının 

tatil edilmesine mebni ancak pazartesi veya 

sah günü vasıl olabileceği malûm iken nıuma- 

ileyhanın cevaba intizar eylemiycrek intihar 

eylediği;

V - Ve merhumenin metrukâtı meyanında 

bulunan aile mektuplarında ( dişini sıkarak 

tahsilde devam etmesi ) tavsiye olunduğu 

görülmesine binaen evvelce vukubulan avdet 

etmek istememekteki İsrara sebep olarak gös

terilebileceği;

Mufassalan zikir ve tadat olunmasına mebni 

Londra Büyük Elçi ve konsolosumuzun memu

riyet ve insaniyet vazifelerini bihakkın ifa et

tiklerini tebyiii eylediğinden Büyük Elçimizin 

raporunda da yazıldığı veçhile felâketzede 

validenin intihar meşguliyetini kimseye değil 

belki taliin gadrine ve hastalığın zulmüne 

atfetmesi muvafık olacağının kendisine anlatıl

masına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

204 10-H 1930

' Erzurumlu Mehmet Asker oğlu Fazıl imza- 

! sıla Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

i En. imize gönderilmiştir.
!
i Dileği:

i Adanada komisyon kararile kendisine verilen 

I arazi iskân idaresince Arap Ahmet namında 

bir kimseye kanuna mugayir olarak verilmekte 

olduğu cihetle hakkının korunmasını istemek- 

i ten ibarettir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

265 İstanbul Hocapaşa 

hamam ittisalinde 

27 »V da bakkal 

Selâhattin Ef.

Arzuhal hulâsası | Jiiıciinıon kararı vo ne sobepten voriMigi

' Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

I — Mevzubahs arazi 928 senesinde 

Erzurumlu Fazıl Efendiye tahsis edilmiş isede 

bu arazide daha evel talebi vaki olan yerli 

I zürradan Arap Ahmede verildiği Adana Vilâ- 

! yetinden bildirilmiştir:

I II — Adiyen tahsiste talebin tekaddümû 

mevzubahs olnııyacağı ve bu kaide teîfiz 

muamelâtında cari ve zaten arazi Fazıl Efendiye 

I muhassas bulunduğu cihetle sabık tahsis mu- 

I cibince Fazıl Efendi uhdesinde ipka ve Arap 

Ahmedin lâzım gelen şartları haiz zürradan 

i olduğu mütehakkak ise başka arazi verilmek 

i suretile tatmini lüzumu mahalline yazılmıştır; 

i denilmektedir:

İcabı söyleşildikte:

Vaki bir içtihat hatasının tashihi suretile 

: dileği yerine getirildiğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karaj* verildi.

I Karar .V K. tarihi

245 10-II -1930

Zararının tazmini h.' , Bakkal Selâhattin imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imizc gönderil

miştir.

Dileği:

Istanbuldaki dükkânının polisin rahaveti 

yüzünden 13 günde iki kere soyularak 250 

lira zarara duçar olduğundan tazmin edilmc- 
’ sini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Mumaileyhin dükkânına hırsız girdiğine 

dair 2 defa vaki olan müracaatı üzerine za- 

b i taca yapılan tetkikatta dükkânın her tarafı 

^mazbut olup hariçten sirkat kastile girildiğine 

' dair hiç bir emmare görülemediği gibi böyle 

' bir sirkatin vukuuna da zabitaca kanaat hasıl 

olmamış ve tetkikat neticesi bu şayiaların 

bazı hususî esbaba iptina eylediği anlaşılmış 
olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte: *

Hırsızhk yapıldığına dair ortada delil ve 

emmare yok iken bunun netayicinden polisi 

ınes'ul etmek mümkün olamıyacağının arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V- K. tarihi 

' 296 10 -II' 193Ö'
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dukları yer i

94 Bilecik, 

hanesinde 

Kazasının 

Köyünden 

oğlu İbrahim

Hapis- I Af istiyor 

Sûğüt i 

Dudaş 

İsmail

120 Tekir dağı zürraı 

namına Emin B.
Borçlarının tecili

Bilecik Hapisanesinde Ismailoğlu İbrahim 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan ar

zuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Af ve tecil kanunundan istifade 

sini istemekten ibarettir.

ettirilme-

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Merkum mahkûm bulunduğu bir borcun 

, tesviyesi için ihtiyar heyeti tarafından tebliğ 

I edilen ilâmı tebellüğ etmemekle beraber Hü- 

' kûmetin şahsiyetti maneviyesini tahkir ettiğin- 

î den dolayı 3 sene hapse mahkûm edilerek 

' hakkındaki hükmün Temyiz Mahkemesince tas- 

, dik edildiği ve suçun nev ve mahiyetine*ve 

j hakkında tatbik edilen kanun maddesine göre 

' af ve tecil kanunundan istifadesi kabil olamı- 

yacağı bildirilmiştir.

İcabısöyleşildikte;

I Dileği yerine getirilmeyeceğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar

297

K. tarihi 

10 2 - 93Ö'

Yüksek Reisliğe takdim 

Ziraat Odası mazbatası En. 

miştir.

olunan Tekirdağ 

inimize gönderil-

Dilekleri:

Ziraî ahval dolayısile Ziraat Bankasına 

olan borçlarının tecilini istemekten ibarettir .

İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Tekirdağ zürraından borçlarını vermeğe 

muktedir olmıyanların borçlarının tecili ve 

bunlara ayrıca tohumluk tevzii suretile mua

venet yapılmasının mahalli şubesine tebliğ 

edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Dilekleri yerine getirildiğinin mazbata sah

iplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V 

298

K. tarihi

10-1-1930
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dukları yer

Arzuhal hulâsası

256' 135 A. K. Miralay Bazı maruzat 

i Emin B.

En(;ümen karan ve ne sebepten verildiği

135 A. K. Miralay Emin imzasıyla Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Diledi:

liva  kumandanlığında bulunan miralaylar 

barem kanunu mucibince 5 inci dereceden 

istifade ettikleri halde 2,3 sene evvel liva mu

adili makamlarda bulunmuş olan miralayların 

6 ıncı derece itibar olunması mağduriyetini 

mucip olduğu cihetle hakkının korunmasını 

istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşı hkta:

I - Müstedinin istidasile dosya ve sicili 

tetkik edilerek barem kanununun 5 inci derecesi 

üzerinden maaş almakta bulunan miralaylar 

liva kumandanlığında tescil edilmiş olanlardan 

bilfiil liva kumandanlığı yapmış miralaylarla 

bu gün liva kumandanlığında müstahdem bulu

nan miralaylar olup müstedi liva kumandan

lığında hiç bulunmıyarak i-VI-341 tarihinde 

miralaylığa terfi ve 11 - VIII - 341  tarihinde 

Erzurum As. D. Rs. liğine tayin ve 722 sayılı 

mübadele kanunu mucibince 3 - VII - 926 

tarihinde Kastamonu As. D. Rs. liğine nakil 

edildiği ve bu makamlara liva ve alay kumandam 

miralayların bilâ tefrik verilmekte olduğu;

II - Barem kanununun neşri tarihinden iti

baren maaş farkı dolayısile liva kumandanlığına 

tayin kıhnacak miralaylar hakkında B. Er. H. 

U. Rs. liğile bilmuhabere tespit edilmiş olan 

esasata tevfikan miralayların 3 sene alay ku

mandanlığında bulunması ve liva kumandanlı

ğına sicil alması ve büyük kumanda kursunda 

dahi liva kumandanlığı kidem sırasına dahil 

olması lâzım gelmekte bulunduğu ve müsted'i 

ise 9 - IX - 929 tarihinde K. 4 . F. 8. A .  1 3 5  

kumandanlığına tayin kılındığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

1453 sayıh kanunun 6 ıncı maddesile işbu 

kanuna merbut ( l ) numaralı cetvelde ancak 

liva kumandanlığı yapmış miralayların 5 inci 

dereceden maaş alabilecekleri pek açık olarak 

yazılı bulunmasına ve B. Er. H. Rs. liğince
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tespit edilen esasata muvafık olmasına binaen 

arzuhal sahibinin bu mesele hakkındaki iddiası 

varit olamıyacağının kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

357, Çankırı Hapisanesi 

nde Eskişehir İskân 

Müdürü sabıkı Emin 

B.

Af ve tecil kanunun

dan istifade

619' Silifkede Saray ma

hallesinde mukim 

Suriye Serkomiser- 

liğinden mütekait 

Osman Ferit Ef.

Tekaüt maaşı

Karar .V 

299

K. tarihi 

10-11-1930

Çankırı 1 iapsanesinde Eskişehir İskân 

Müdürü sabık Emin imzasıyla Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Memurların da af ve tecil kanunundan 

istifade ettirilmelerini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı - 

lıkta.

Müstedi Emin Ef. inin memuriyet vazifesini 

sui istimalden dolayı eski ceza kanununun 

102 inci muaddel maddesinin l inci zeyline 

tevfikan ve müşeddit esbaba binaen Eskişehir 

Ağır Ceza Mahkemesinin temyizen musaddak 

ilâmile 3 sene haps ve müebbeden memuriyet

ten mahrumiyet cezasına mahkûm olduğu ve 

halen cezasının affini mucip kanunî sebepler 

bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

1441 sayili kanunun 3 üncü maddesi bu 

gibi mahkûmların af ve tecilden istifade ede- 

miyeceklerini sarahaten bildirmesine göre di

leği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar M’ K. tarihi

300 10-11- 1930

Serkomiserlikten mütekait Osman Ferit 

imzasila Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Tekaüt maaşının kifayetsizliği ve maluliyeti 

sebebile (hüsnü hat) muallimliğinde istihdam 

olunarak temini maişet etmekte iken Türk 

harflerinin kabulü üzerine vazifesine nihayet 

verildiği cihetle terfih edilmesini istemekten 
ibarettir.
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

643 Konyah Başaralı za

de M. Lutfi Ef.

273 Sabık K 3 F 61 A 

174 Î 3  B 9 kuman- 

' dan vekili Emin Ef.

Hapsinden şikâyet

l']nc*ümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

Ijoın kazasındaki ba

taklık hakkındaki 

kararın reî'i

İcabı söyleşildikte

Arzuhal sahibinin dileğini yerine getirmeğe 

kanunî imkân görûlemeyip Vilâyet ve mahallî 

belediyesine müracaatla imkân dairesinde terfi

hini istemek daha müsmir olacağının kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi 

301 10 - ü *  1930

Konyah Başaralı zade Mustafa Lutfi imza- 

sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Ilgın kazasının : Ağalar, Rüşdiye, İhsaniye 

köyleri arasındaki bataklığın kurutulması im

tiyazı geçen içtima senesindeki in'ikatlarımn 

birinde B. M. M. ince köylüye verildiğinden 

mağduriyetine sebebiyet veren bu kararın vi

lâyetin bağlı tahriratı suretinde gösterilen es

bap nazarı dikkate alınarak nakziyle yeniden 

bir karar ittihazını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Geçen sene En. mizce gerek bağh tahri

ratta ve gerek arzuhal sahibinin arzuhalların- 

da ileri sürülen sebepler tamamen cerholuna- 

rak 2-3- 1929 tarih ve 464 sayıh karar 

ittirıaz olunmuş ve âzayi kiramdan 2 zat tara

fından vukubulan itiraz üzerine keyfiyet 

Heyeti Umumiye huzurunda müzakere 

ve müdafaa edilerek B. M. M. inin 

29 - 5 - 1929 tarihli çarşamba günkü in'ika- 

dında En. imizin kararı kabul buyurulmuş 

olmasına nazaran katiyet ve kanuniyet kesbe- 

den mezkûr kararın yeniden münakaşa ve mü

zakereye tahammüllü bulunmadığının arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

302 lO-n-1930

Sabık B. K. larından ı inci mülâzim Emin 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Bölük K.ı olduğu halde takım K. lığında 

istihdam olunduğundan ve gayri k a n u n î
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664- Urfa Mahpusları i Af.

hapsedildiğinden ve saireden şikâyet eylemek
ten ibarettir.

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

1 — Mumaileyh bir müddet rütbesi 

mülâzim olmak lıasebile muvakkaten ve vekâ

leten bölük kumandanlığında müstahdem 

ikin başka bir-yüzbaşının asaleten kumandayı 

ele alıp mumaileyhin takım kumandanlığına 

iadesi lâzım gelmekle takım zabitliği yapamı- 

yacağı kendisinde fikri sabit haline gelmiştir.

2 — Bir kaç ay evvel F. mn bölüklerinden 

birine takım zabiti olarak tayin ve mahfuzan 

F. emrine gönderilen mumaileyh takım zabit

liğini kabul etmemekle beraber kendisinin 

M. M. V. emrinde değil B. M. M. i emrinde 

olduğu iddiasında ısrarı üzerine M. M. V. 

Müsteşarlığı huzuruna gönderilerek orada da bu 

fikrinde teannüt etmesi üzerine (askerî vazifesini 

kabulde istinkâf ve ademi itaat ) suçuyla 

salahiyet dahilinde hapsi emredilmiş ve aynı 

zamanda sıhhi muayeneye sevkedihniştir.

3 — Kendisinin (Kazip mürafi bir psikopat) 

olup efalinden mes’u! olması tebeyyün 

eylemekle askerî disiplin ve kaidelerin icabatına 

riayetle maksadına nail olabileceği kendisine 

anlatılarak emre itaat etmiş ve alayına sevk 

olunmuştur; denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan muamele askerî disiplin ve 

kaideleri icabından bulunmağla pek şerefli 

askerlik meslekinde terakki ve tefeyyüzün ancak 

bu suretle elde edilebileceğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

303 10 - I I- 1930

Urfa mahpusları imzasila Yüksek Reislik 

makamına çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Yaptıklarına nadim oldukları cihetle aflarını 
istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Kanunî sebepler olmadıkça afları cihetine 

gidilemiyeceğinin telgraf sahiplerine anlatılma
sına karar verildi

Karar .V- K. tarihi

304 10-11- 1930
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Sivrihisar Kubbeli 1 
mahallesinden 2 .1* i 

lu hanede sakin Fatma', 

Hanım

Arzuhal hulâsası ! Ilincüınon kararı vo no .scl)0|)t0iı verild iğ i

Harc;rah ve ikrami

ye hakkında

5 1 5 Ankara İmaret ma

hallesi Uzun köşe 

Benli sokak g num- 

I arada Yaşar kızı 

! Hacer H.

İskân hakkında

Fatma imzasıyie Yüksek Reislik makamma 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Müteveffa zeyci Polis Nedim Efendinin 

tahakkuk edip alamadığı 150 lira memaliki 

meşgule harcırahiyle müteveffanın 10 senelik 

hizmeti dolayısıla kendisine bir para verilme

sini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müteveffanın müddeti hizmetine nazaran 

verilmesi lâzımgelen ikramiyeye ait istihkak 

verekası Divanı Muhasebatın tasdikina iktiran 

ederek ailesinin ikamet etmekte bulunduğu 

Eskişehir Sivrihisarına gönderilmek üzere 

20 - XI - Q27 tarih 16829/1'Sö sayılı tezkere 

ile Muntazam Borçlar Müdürlüğüne gönderildiği 

ve harcırah keyfiyeti için 1513 sayılı kanun 

mucibince müracaatta bulunması lâzımgeieceği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

İkramiye muamelesi derdesti ikmal olup 

harcirah için de elindeki vesikalarla şubat 930 

nihayetinden evel defterdarlığa müracaat etme

sinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A"

305

K. tarihi 

10-H - 1930

Yaşar kızı Hacer imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. inimize gönde

rilmiştir.

Dileği :

Selânik mübadillerinden bulunmasına rağ

men Ankaranın iskân mıntıkası bulunmaması 

ve verilecek hanenin memurların ikametine 

tahsis olunduğu cihetle kendisine teffiz edil

mediğinden hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir .

D. Ş. sı Rs. liğine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

D. Ş. D. D. since ittihaz olunan karar 

mezkûr nanenin müstediyeye teffiz edilmesine 

dair verilen kararın Ankaranın iskân mıntakası 

haricinde addolunması hakkındaki lo-V-341 

tarihli İc. V. H. i kararından sönra olan23-IX- 

926 tarihli Başvekâlet emrine müstenit olduğu
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anlaşılmakta ve halbuki mezkûr emir memur 

işgalindeki evlerin muhacirine verilmekten 

istisnasını âmir bulunmakta olması hasebile 

sureti ita bu emre de muhalif bulunduğu ve 

temlik kanunu 10 - V -341 tarihli İc. V. H. 

kararını teyit etmekte olduğu cihetle müstedi- 

yeye mülhakatta hane verilmesi hakkında 

müttehaz muamelenin muvahk görüldüğü 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Ankaramn iskân mıntakası haricinde bulu

nduğundan dolayı kendilerine hane verilmediği 

diğer mübaddillerin de müracaatlarından anla

şılmış ve olbaptaki muamele En. inimizce de 

tasvip edilmiş olmagla dileği yerine getirilm

eyeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar M‘ K. tarihi 

306 10 -11 - 1930

391 Elaziz Memleket Has- Emsali gibi istihdam! 

tanesi Baştabip ve olunması |

göz mütehassısı Dr.

Mustafa Nail B. i

Dr. Mustafa Nail imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. im ize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Davete icabet etmediği iddiasile Heyeti 

mahsusaca verilen karar Âlî Karar Heyetince 

ref edildiğinden emsali üülhane muallim ve 

muavinleri gibi istihdam olunmasını istemek

ten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Müstedi Bursa Heyeti Mahsusası kararile

10 - VI - 341 tarihinde askerî nisbeti kesilmiş 

ve bilahara Âlî Karar Heyetinin 30 - V - 929 

tarih ve 884 sayılı tezkeresi ile bu kararın 

refedildiği anlaşılmış olduğundan Âli Karar 

Heyetinin teşekkülü hakj^ındaki kanunun 6 mcı 

maddesine tevfikan tekaüde sevkedildiği bil

dirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

1289 sayılı kanunun 6 mcı maddesi Âlî 

Karar Heyetince verilen karar mukaddema 

verilmiş olan kararın ref’ini mutazammın ise 

bunlardan orduya mensup bulunanları Er. 

H. U. Rs. liği ve jandarmaya mensup olanları 

Da. V. i ve diğerlerini vekâleti aideleri istihdam
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I edip etmemekte muhtardır diye yazılı oldu

ğuna göre arzuhal sahibinin emsal göstererek

I istihdamını istemesinde bir hak mevcut olma- 

' dığının kendisine anlatılmasına karar verildi.

43 Balıkesir Kazasının 

Selimiye Köyünden 

Ahmet kızı Naime

Davasına bakılma

dığından bir an ev

vel intacı

288 Urfa sabık Polis 

komiser muavini 

Mustafa

Tasfiye kararı hak

kında

Karar A’

307
(

K. tarihi 

10-n-1Q30

Ahmet kızı Naime imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal cncümcnirnize gön

derilmiştir .

Dileği :

Zevci Molla Halili bir tarla meselesinden 

dolayı döğerek ölümüne sebebiyet verenler 

hakkında vaki davasına bakılmadığı cihetle 

muhakemesinin bir an evvel yapılmasını iste
mekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Geçen sene Ad. V. ince bu mes'ele ü/erine 
yazılan karşılıkta :

Ölümün dövmekten değil zatürrieden ileri 

geldiği bildirilmeğle encümenimizce l-V-029 

tarih ve 625 sayılı karar ittihaz edilmiş idi .

Mezkûr kararımızı değiştirecek ortada kanu

nî bir sebep görülemediği cihetle başka bir 

şey yapılaınıyacağının arzuhal sahibine anlatıl
masına karar verildi .

Karar .V K. tarihi

308 10-11-1930

Urfa polis komiseri sabık Mustafa imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 
tın. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Gümrük muhafaza memurluğunda müstah

dem iken hakkında verilen tasfiye kararı ref 

edildiğinden bir memuriyete tayinini istemek
ten ibarettir. Mal. V. ine yazılantezkereye gelen 
karşılıkta:

I - Telhalif idaresinin 96 numarah süvari 

muhafaza memuru namzedi olan mumaileyhin 

cenuptan kaçak eşya celp ve istihlâk eylediği 

mahalli gümrüğünce hakkında tanzim edilen 

takikat evrakından anlaşılarak 1-1-929 tarihin

de hizmetine nihayet verildiği;

II - Mardin Vilâyeti İdare Heyetine tevdi 

edilen tahkikat evrakı muamelesinin henüz 
ikmal edilmediği;
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1 III - Mumaileyh arzuhalinde evvelce polis 

{ komiserliğinde müstahdem iken tasfiyeye 

I tabi tutulup temini maişet için rusumata inti- 

1 sap eylediğini tercümei hal varakasında zikr

6 8 5 j  Devrek Hocaza- ! Kazanç verğisi. 

i de Mahmut Ef. i

Mf. V. i. me- I 

murlarından Fahret

tin Ef.

Maaş hakkında

eylemediğinden bu cihetten de hakkında ayrıca 

kanunî takibat yapıldığı- bildirilmiştir.

İcabı söyieşildikte :

Arzuhal sahibi hakkında yapılan her iki 

tahkikat ve takibat neticesini beklemesinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi 

30Q 10-11-1930

Hocazade Mehmet imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Su değirmenlerinden alınacak kazanç ver

ğisi hakkında kanunda sarahat olmadığından 

bunlar hakkında kanunun 34 üncü maddesi

nin tatbik edilmesi lâzım geleceğinde İsrar 

eylemekten ibarettir.

İcabı söyHiIdikte:

Arzuhal sahibinin evvelce vukubulan mû- 

racaati üzerine verilen 1 9 'V - 1 Q 2 9  tarih ve 

6 9 4  sayılı kararımız katiyet kesbeylediğinden 

sarfınazar onu tağyir edecek kanunî bir sebep 

te görülemediğinin kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar A‘. K. tarihi

310 10- 2- 1930

Mf. V.i levazımında Fahri imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Yemende bulunduğu sırada alamadığı ma

aşlarının verilmesini istemekten ibarettir.

İcabı söyieşildikte:

Dileğinin yerine getirilmesine kanunî im

kân bulunmadığı 2 5 - IV - 929 tarih ve 597 

sayıh kararımızla anlatıldığı gibi bu karar

12 - 5 - 929 tarih ve 678 sayılı kararla da 

teyit edildiğinden katiyet kesbeden mezkûr 

karann tağyirine sebep görülmediğinin arzuhal
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j ’ sahibine anlatılmasına ve dikkate şayan olan

i arzuhalinin Mf. V. ine gönderilmesine karar

verildi.

Karar Nu K. tarihi

311 10 - 2 - 1930

478 Mersin çevlik ve Ee- i Tahrirde fnlıiş kiymet 

milli köyüleri Heyeti I takdiri 

İhtiyariyesi

3 6 İstanbul Kasım paşa 

I Çâtma mescit mahal

lesi Camdan sokak 

.V' 2 Cevat Ef.

Nakdî mükâfat istiyor,

Çevlik ve Cemiili köyleri ihtiyar meclisi 

nîöhrile Yüksek Reislik makamına fiınulan 

arzuhal En. im ize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Mutasarrıf oldukları araziye tahrir komis

yonlarınca fahiş kiymet takdir olunduğu cihetle 

yeniden kiymet takdir edilmesini istemekten 

ibarettir.

Maliye V. ine j'azılan tezkereye gelen kar

şılıkta;

Tahrir komisyonunca takdir olunan kiyınet- 

1er mal memurları tarafından dun görülerek 

kanunen bahşolunan itiraz haklarına binaen 

istinaf komisyonu nf'zdinde vııkubulan itirazla

rı üzerine mezkûr komisyonca icra* kıhnan 

tahkikat ve tetkikat neticesinde bidayeten 

mukadder kıymetler kısmen tezyit ve kısmen 

de tasdik edilmek suretlerile karar ittihaz olun

duğu ve bu bapta ittihaz olunan kararlar 

ashabına iiibarname ile tebliğ edilerek vaki 

mukarrarata kanaat etmediklerinden dolayı V. 

te müteşekkil Temyiz Komisyonuna itirazatta 

bulundukları cihetle tetkiki derdest bulundu

ğundan verilecek karara intizar zarurî bulun

duğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Keyfiyetin arzuhal sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar A" K. tarihi

312 10-11- 1930

F. 41 Al. 12 T, I. K. 3 kumandanlığın

dan mütekait yüzbaşı Cevat imzasıyla Yüksek

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

1 inci dereceden tekaüde sevkolunduğu 

halde nakdî mükâfat verilmediği cihetle hakkı

nın korunmasını istemekten ibarettir.
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681 Sanayi müdüriyeti 

U. tetkik memuru 

Saffet Ef.

Açık maaşı istiyor.

522 Akdağ Güllük Nu- 

manoğlu Sadettin ve 
arkadaşları

Teffiz muameİLSİ 

hakkında

Knciimen karan vo no so])opion verildiği

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Mumaileyh ( Cinneti manyayii inhitati ) le 

malûl olup ]122 sayılı knııun mucibince 

1 inci dcreceden maluliyet maaşı almakta ve 

işbu maluliyeti 397  sayılı nakdî mükâfat 

kanununda gösterilen 4 sebenin yani istiklal 

harbinde ve dahilî isyanlarda mecruhiyet, inci- 

mat tesemmümü hat ve emrazı istilaiye ile 

malfii olmak gibi arazın haricindc malûl olma

sına binaen nakdi mükâfata müstahak bulun

madığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildiktc:

3Q7 sayılı kanunun i inci maddesinin 

sarahatine binaen dileği yerine gctirilemiye- 

ceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar .V’ K. tarihî 

313 10- II- 1930

Sanayi Müdürlüğü U. tetkik memuru Saffet 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Her nekadar tasfiyeye tabi tutulmuşsada 

D. Ş. ınca tasfiye kararı ref edildiğinden 

açıkta kaldığı müddete ait maaşlarının veril

mesi iddiası mezkûr Ş. ca reddedildiği cihetle 

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Bu gibi tasfiyeye tabi tutulanların memuri

yetlerine nihayet verilerek yerlerine başkaları 

tayin olunduğuna ve tasfiyeye tabi tutulanların 

işbu kararın refi taktirinde açıkta kalacakları 

müddete ait maaşlarının verileceğine dair 

kanunî bir kayıt bulunmadığından emsali hak

kında tatbik olunan işbu muamele En. imizce 

de defatla tasdik edilmiş olmağla dileğinin 

yerine getirilemiyeceğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar M' K. tarihi

314 10-2-1930

Sadettin ve arkadaşları imzalarile Akdağdan 

Yüksek Reislik makamına çekilen telgraf En. i- 

mize gönderilmiştir.
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33 Kuşadasında Mer 

yem H.

Tahsis olunacak ma-' 

aş muamelesinin tes

rii

450 Saldaiı Eyyüpoğlu Adlî hata 

Osman

Dilekleri;

Beyannamelerini muayyen vaktinde verme

dikleri behancsile teffiz muamelesi yapılmadığı 

cihetlc mağduriyetlerine meydan verilmemesini 

istemekten ibarettir.

Da. ine yanlan te/kcreye gelen karşı

lıkta:

1 - 1 - lOiH) tarihinden sonra ibraz edile- 

cck tasfiye talepnamelerinin kabul edilmemesi 

2 0 - X- 929 tarih vc 90640 sayılı umumî 

tebligatta tekit edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Temlik kanununun bu baptaki sarahatına 

mebni arzuhal sahibinin dileği yerine getirile- 

miyeceğinin kendisine anlatılmasına karar ve

rildi.

Karar .V’ K. tarihi

315 1 0 - n - 1930

Meryem imzasile Kuşadasından Yüksek Re

islik makamına çekilen telgraf En. imize gön

derilmiştir.

Dileği :

Maliye tahsildarı müteveffa oğlu Demir Ef. 

den kendisine tahsis olunacak eytam ve eramil 

maaşı muamelesinin teşriini İstemekten iba

rettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Müstediye maaş tahsisi muamelesinin ev

rakında görülen noksanların ikmal ettirilmesi 

için cereyan edeıt muhabere dolayısile şimdiye 

kadar teahhur eylediği ve ahiren de mütevef

fanın evrakı müsbitesi istendiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Muamelenin ikmali için mahallen muame

leyi tesri ettirmesi hususunun telgraf sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar .V 

316

K. tarihi 

10 - II - 1930

Mahkûm Saldaiı Eyyüpoğlu Osman imza- 

sila Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.
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Akhisarda Bakkal 

Rifat ve arkadaşları 

Akhisarda Sabık 

Bekçi Behçet

karakola celp edil

diğinden şikâyet

Dileği ;

Mahkûmiyetinde adlî hata bulunduğundan 

kararın tashihini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Müstedi Acıbayan Kazasının Salda Köyün

den Haşanın katlinden dolayı eski ceza 

kanununun 174, 180 inci maddelerine tevfikan

7,5 seneye mahkûm edilip hakkıııdaki hükmün 

Temyiz Mahkemesince tasdik edildiği ve cezanın 

tecil ve tenzilini mucip kanunî esbap bulun

madığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Dileğini yerine getirmeğe kanunî imkân 

bulunmadığının arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar .V

31T  '
K. tarihi

ÎF-ri-T 93Ö

Bakkal Rifat ve arkadaşları ve sabık bekçi 

Behçet imzalarıyla Akhisardan Yüksek Reislik 

makamına çekilen 2 telgraf En. imize gönde

rilmiştir.

Dilekleri:

Kaymakamın evine silah atıldı bahanesile 

kanuna mugayir olarak karakola celbedildik- 

lerinden müsebbiplerinin cezalandırılmalarını 

istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Akhisar kaymakamının evine gece silah ve 

taşla vaki tecavüz hadisesi tahkikatı sırasında 

müşteki Rifat ve arkadaşlarının kaymakama 

karşı besledikleri iğbirardan şüphe edilmekle 

usulen zabıtaca davet ve isticvap olunarak 

serbest birakıldıkları ve kadınlardan lüzum 

görülenlerin de ertesi günü celbolundukları 

ve kanuna muhalif bir hal bulunmadığı bildi

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Geceleyin bir kaymakannn evine silâh ve 

taşla yapılan tecavüzün tahkiki zımnında soru 

sorgu için usulen celp ve davet olunan telgraf 

sahiplerinin bu baptaki şikâyetleri varit olmı- 

yacağının kendilerine anlatılmasına kararverildi.

Karar .V K. tarihi

1Ö“-IlM9~3Ö'
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adı, sanı ve otur- 

d ı̂^kları yer 

Erzincan Askerî Li

sesi yedinci sınıf 

talebesinden Refahi- 

yenin Camikebir 

mahallesinden Pöruz 

Oğullarından İzzet | 

Sami oğlu Hamit 

Hulusi Ef.

Arzuhal hulâsası

Mektebe tekrar kaydı

Kncünıen kararı ve ne sebeplen verildiği

Erzincan Askerî Lisesi talebesinden Hamit 

Hulusi imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Sıhhî ahvalinden dolayı mektepten çıkarıl

mış isede sıhhat ve zekâsı düzgün bulundu

ğundan yeniden muayenesinin icrasile mektebe 

tekrar kaydını istemekten ibarettir.

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

Müstedinin mektep talimatnamesine nazaran 

zabitliğe elverişli olmadığı evvelcede bildirilmiş 

olmağla muamelenin tağyiri kabil olmıyacağı 

tekrar edilmiştir.

îcabı söyleşildikte :

Bu bapta ittihaz olunan 6 - X I-1920 tarih 

ve 12 sayılı kararımız katiyet kesbeylemiş 

olduğundan okumağa olan hevesini sivil mek

teplerde temin etmesinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi .

Karar

319

K. tarihi

10 -II - 1930

456’ Mersin Bozön Köyü 

Heyeti İhtiyariyesi

Takdiri kıymetin faz

lalığı

Mersinin Bozön ve sair köyleri muhtar ve 

ihtiyar meclisleri mühür ve imzalarile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

Tahrir komisyonları tarafından tarlalarına 

fahiş kıymet takdir olunduğundan makul hadde 

indirilmesini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müsted'iler temyiz haklarını istimal ile 

Temyiz Komisyonuna müracaat eylemişlerscde 

henüz tctkikat bitmediğindan netiçeyi beklemek 

zarurî olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte;

Neticeyi beklemelerinin arzuhal sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar jV K. tarihi

320 10 - 11- 1930
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271' Orduda tüccar Fur- 

tun zade Yusuf Sırrı 
Ef.

Emlâki hakkında

247' Mirefte liman reisi 

j mütekait deni?, gö- 

' verte kıdemli yüz- 

başıKasımpaşalı Ya- 

; şar Bahri bin Rasim

Terfih zammı istih
kaklarını istiyor

Furtun zade Yusuf S;rrı imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. inimize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Yakofoglu Yakofidi zimmetinde bailâm 

alacağının tahsilini temin zımnında g:ayri men

kul mallarına icraî haciz kunulmuşsada tapuya 

raptına mal memurları tarafından mümanaat 

olunduğu cihetle hakkının korunmasını iste

mekten ibarettir.

Mal.V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

30-XlI-923 tarihinden sonra istihsal edilip 

mezkûr tarihten evvel gayri menkul emvaline 

haciz konulmamış olan mübadeleye tabi aha

linin gayri menkul emvali ve bittabi onların 

esmanının dayni temin edemiyeceği ve ancak 

menkul mallan veya malların esmanı varsa onlar 

dan tesviyesi lâzım geleceği 791 sayılı kanunun 

1-2-3 üncü maddelerinde mezkûr bulundu - 

ğundan müstediniiı mübadeleye tabi eşhastan 

Yakof ustadan kalan gayri menkul emvale 

2Ö-7-340 tarihinde haciz vaz ve müzayede 

ile icra dairesince müstedi üzerine ihale edilen 

gayri menkul hakkındaki mesbuk muamelenin 

kanun hükümlerine muhalif bulunmasından 

dolayı tapu senedinin verilmediği ve ahiren 

mübadil muhacire t'^ffiz olunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Filhakika 7Q1 sayılı kanunun 1,2,3 üncü 

maddeleri bu bapta kâfi sarahati havi olduğu 

gibi ancak 30-XlI-g23 ( 339 ) tarihinden evel 

yapılmış olan hacizlerin makbul olacağını 

sarahaten beyan eylediğine ve arzunal sahibi 

tarahndan yapılan haczin ise 26-7-340 tari

hinde yapıldığına göre mal memurlarınca 

yapılan muamelenin kanuna mutabakatı aşikâr 

bulunduğundan iddiası varit olamıyacağının 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar M' K. tarihi 

321 y  10 - n - İ930

Yaşar Bahri imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir

Dileği:

24-VII-027 tarihinden itibaren işlemiş ve 

işleyecek olan terfih zammı istihkaklarının 

verilmesini istemekten ibarettir.



I 8-III-1930 I
1 Cumartesi S 
i  • •«•«•••••••••••••••«•«•M*

T. B. IVI. M.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

Arzuhal hulâsası

64

Trabzon: Zoıios ma

hallesinde mukayyet 

ve çinede oturan 

merhum Çine Haki

mi Rahmi B. haremi 

Lûtfiye

Hidemalı vataniye 

tertibinden maaş 

tahsisi hakkında

Kayseri hapishane

sinde Kırkısrak kar- 

yeli Yusufoğlu Hay

dar

Af ve tecil kanunun

dan istifade etmele 

ri hakkında

Kncümen kararı vo ikî sebeplen verildiği

Çine hakimi müteveffa Rahmi B. zevcesi 

Lıitfiye imzasıyla Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. im ize gönderilmiştir.

Dileği:

Müteveffa zevcinden kendisine tahsis olu

nan eytam ve eramil maaşı maişetine kifayet 

etmediğinden zevcinin Yunan işgalinde millî 

kuvvetlere muavenet ettiği b^ahanesile hapse 

mahkûm edilmesi ve istirdadı mesutta Yuna- 

nistana götürülerek ve sefalet neticesi olarak 

müteverrimen ölmesi dolayısıyla hidematı vata

niye tertibinden maaş tahsisini istemekten 

ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 

bir kanunla kabil olabilip bu bapta bir kanun 

bulunmadığı için arzuhal sahibi dileğinin 

yerine getirilemiyeceğinin kendisine anlatılma

sına karar verildi.

Karar ,1’ K. tarihi 

323 22-11 - 1930

Yusufoğlu Haydar imzasile Yüksek Reis

lik Makamına sunulan arzuhal En. imize gön

derilmiştir.

Dileği:

Af ve tecil kanunundan istifade ettirilmesi

ni istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Müstedi Yusufoğlu Haydarın ve diğer 

suç ortağı küçük Haşan ile birlikte Aziziyenin 

Kırkısrak köyünden îbişoğlu İbişi katil ve 

Memet zevcesi Güllünün mecruhan vefatına 

sebebiyet vermek fiillerinden maznunen Kay

seri Ağır Ceza Mahkemesinde icra kılınan mu-
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ca

3 O
Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzulial hulâsası J^ııciinnen kararı ve no sohnpton verild iğ i

573 Rizede berviş Zade 

Apdullah

Liman Şirketine isticar| 

ettiği binanın Polis 

tarafından cebren işgal 

edildiği hakkında

nakemeleri neticesinde müstakil faili muayyen 

olnııyan cürümden mücrimiyetlerine ve Türk 

ceza kanununun 450 inci maddesinin 5 inci 

bendine tevfikan her biri için terettüp eden 

idam cezasının failin gayri muayyen olyıasına 

binaen 463 üncü maddesi mucibince lo  ar 

sene ve fiilde takdire baglı hafifledici sebeplerin 

kabul edilmiş olması hasebile de kezalik mezkûr 

kanunun 5Q uncu maddesine tevfikan cezala

rının 1/3 erlerine tenzil edilerek altışar sene

8 ay ağır hapis ve müteferri cezalarla mah

kûmiyetlerine dair verilen hükmün Temyiz 

Mahkemesince tasdik edilmek suretile kat'iyet 

kesbeylemiş olduğu ve müstedinin işlemiş 

olduğu suçun nevine ve hakkında tatbik 

olunan kanun maddelerine göre 1441 sayılı 

af ve tecil kanuımndan istifadesine kanunî 

imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Kabahatlarnı af ve cezaların tecili hakkın- 

daki kanunun 2 inci maddesi tafsilatına göre 

bu gibi suçlar af ve tecilden istisıra edildiğine 

göre dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar .A’-

324

K. tarihi

22 - II - 1930

Derviş Zade Abdullah imzasıyla Rizeden 

Yüksek Reislik Makamına çekilen telgraf 

encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :
Liman dairesinin kontratla isticar eylediği 

binasının polisçe cebren işgal olunduğundan 

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Yeniden inşa ettirilmekte bulunan gümrük 

önündeki iskelenin her iki tarafındaki polis 

karakolunun tevsian inşası dolayısile polis 

memurlarının iskele civarında münasip bir 

mahal bulunmamasından muvakkaten ve Liman 

Reisinin muvafakatile Liman Dairesinde boş 

iki odaya yerleştirildiği ve müştekinin polis 

dairesile bir alâkası olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :
Liman Dairesinin kontratla isticar eylediği 

bir binadan iki odasının Liman Reisinin
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

52] Nazilli (533) .V 

tel sahipleri namına 

Çoban İsa, Muhtarı, 

Süleyman

Açılacak büyük 

Arığın köylerini de 

solayacak bir şekil

de açılması hakkında

24 2 Bafıanın Martı kale 

köyünde of kazasının 

Kondu köyünden ka

ra Mustafa oğulların

dan Yusufoğlu Mus

tafa

Askerlik muamelesi

nin tecili hakkında

Eneümcn kararı ve ne sebepten verildiği

muvafakatile ve muvakkat bir suretle işgali 

cebren işgal mahiyetinde görülmediğinin 

telgraf sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar M

“ 'Y 25

K. tarihi

22 - II - 1930

Nazillinin Rilora Köyü muhtar ve ihtiyar 

heyetile diğer köyler ihtiyar heyeti imzalarile 

Yüksek Reislik Makamına çekilen telgraf En.- 

imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Nazilli civarinda kazılacak büyük anğın 

güzergâh nişanlarınm köylerinin kır tarlalarını 

İska edecek surette tashihini istemekten iba

rettir.

Nf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Telgraftaki köylülerin isteği (Burhaniye- 

Horsunlu kanahmn 8 inci kilometreden itiba

ren demir yolundan ğeçmesi) keyfiyeti oldu

ğu ve 8 inci kilometreden ayrılarak yapılacak 

bir kol, halkın bu arzusunu tamamile tatmin 

edeceği gibi bu gün için de en nafi şekil 

olacağı teemmül edilerek icabına tevessül edil

miş bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Dilekleri tatmin olunacğının telgraf sahip

lerine anlatılmasına karar verildi

Karar

~326

K. tarihi

22 - 11 - 1930>

Of’un Kondu köyünden Mustafa İmzasile 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

D ile ğ i:

Köylerindeki tuğyan sebebile evini barkım 

terkederek Bafranın Martıkale köyüne geldi

ğinden yuvasını kuruncaya kadar askerlik 

muamelesinin tecilini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Bu gibilerin askerHklerini bir müddet 

için tehirleri Hükümetçe ittihaz edilecek kararla 

kabil olabileceği mütalaa buyrulmuştur.

Of kazasile mülhakatı halkının tuğyan ve
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a Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

78 Bilecik Nalbant İb

rahim ve ar.

hmcıimon k a ra n  ve ne sebepten verih liğ i

Borçları hakkında

heyelan dolayisıyla uğradıkları felâket nazarı 

dikkate alınarak nıadanıki hariçten ana vatana 

gelen ırktaşlarımızın yurtlarını kurabilmeleri 

için kendilerinin bir müddei için askerlik 

nnıanıeleleri kanunen tecil olunuyor bunlara 

kıyasen daha elim bir vaziyette bulunan ve 

bütün mamelekini sulara kaptıran ve topraklar 

altına götnen vatandnşiannnzın da bu müsaade

den istifade ettirilmelerinin mantıkî zarureti 

düşünülerek bu baptnki mııtalaamız M. M. 

En. ine de arzolunarak oradan da noktai 

nazarımız bir mazbata ile tasvip buyrulmuştur.

İcabı söyleşildikte:

Oerçi bu gibi zaruretler dolayısile memle

ketin bir tarafından diğer tarafına naklolunan 

kimselerin askerlik nuıameleierinin tecilini 

amir sarih biı kanun maddesi yoksa da hariçten 

gelen muhacirlerden daha elim bir vaziyette 

kalan vatandaşlarımızın ev bark sahibi olabil

mek için kendilerine bir mühlet verilmesi 

en ince noktalarına kadar halkımızın refah ve 

seadetini düşünen Yüksek Cümhuriyet Hükü

metimizce de musip görüleceği kanaatile lâzım 

gelen teşebbüste bulunmak üzere keyfiyetin 

M. M. V. Cel. sine arzına ve arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar .V 

327

K. tarihi 

22 -11 - 1930

Nalbant İbrahim ve arkadaşları imzalarıyla 

Bilecikten Yüksek Reislik makamına çekilen 

telgraf Pn. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Yunan işgali sırasında yakılıp yıkılan jııes- 

kenlerini, tarlalarını teminat göstererek banka

dan istikraz eyledikleri paralarla inşa eylemiş 

iseler de senelerin kurak gitmesi hasebile 

borçlarını veremediklerinden tarlalarının değil 

meskenleri haczedilmekte bulunduğundan 

borçlarının ellerindeki zayiat mazbatalarile 

mahsubunu istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta;

Bilecik harikzedelerinin ellerinde mevcut 

mazbatalar muhteviyatının bankaca olan borçla

rına mahsup edilmesine imkân olmadığı ve



Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

689 Gûmüşane Torul 

H. Nahiyesi Beledi

ye reisi H. Rifat B.

Nahiyelerinin tam 

teşekküllü nahiyeye 

tahvili.

6Qö Ceyhan Halk Fırkası 

Mutemedi İbrahim 

Bey ve arkadaşları

Ceyhanın Adanaya 

ilhakı hakkında

Kncünıen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

ancak borçlanmn yansının tecili mümkün 

bulunduğu ve keyfiyetin mahalline yazıldığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin telgraf sahiplerine anlatılmasına 

karar verilmiştir.

Karar M- K. tarihi

328 22 -11- 1930

Harşit belediye Reisi H. Rifat ve F. M. H 

Nazmi imzalarıla Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Nahiyelerinin tam teşekküllü nahiyeye tah

vilini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılaniezkereye gelen karşılıkta:

Tam teşekküllü nahiyeler için verilen tah

sisatla bu sene Konya Vilâyeti dahilinde teşki

lat yapıldığı ileride tahsisat alındıkça bütün 

vilâyetlerde toplu bir surette teşKİlât yapıla - 

cağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar K. tarihi

329 22 -11- 193b

Ceyhan Halk Fırkası Mutemedi İbrahim ve 

arkadaşları imzalariyle Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzuhal Encümenimize gönde

rilmiştir.

Dilekleri:

Ceyhan kazasının eskiden olduğu gibi Ada

naya ilhakını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Vilâyetler idaresi kanununun 2 inci mad

desine tevfikan bu hususta vilâyet idare heyeti 

ve umum meclisince tetkikat yapılarak lâyih 

olacak mütaleanın bildirilmesi hususunun da Ce

belibereket Vilâyetine tebliğ edilceği bildi

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Tetkikatın sonunu beklemeleri lâzım geldi

ğinin arzuhal sahiplerine anlatılmasına karar 

verildi.
Karar M K. tarihi

330 22 - II - 1930
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n Arzıılıal verenlerin 

adı sanı ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası 'Ülnciiınoıı ka rarı ve no sebepten verild iğ i

170 Samsun Eski Orta | Tasfiye kararının tas- 

mektep Türkçe şube hihi 

Muallimi Ş. Emin 

Ef.

1132 Zafranbolunun Ça

vuş mahallesinden 

medyunun mutalla- 

kası 41 M hanede 

Naime H.

İcradan Ş.

Samsun orta mektep sabik muallimlerinden 

Şükrü Emin imzasıyla Yüksek Reislik Maka- 

nnna sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği ;

Hakkında verilen tasfiye kararının kaldırıl

masını istemekten ibarettir.

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müstedinin memuriyeti esnasında aldığı 

notlar ve teftiş rapurlarma ve tasfiye kararının 

D. Ş. sinca -da tasdik edilmiş bulunmasına 

nazaran yapılan muamelenin kanuna ıiRivafık 

bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Tetkik edilen dosyaya nazaran muamelenin 

kanunî olduğu görülmekle dileği yerine geti- 

rilemiyeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar .V- K. tarihi 

:-531 22 -11- 1030

Naime imzası la Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Mutailakası buiuııdııgıı zevcinlıı bailâııı

malıkfım o lduğu  nafaka bede lin in  icraca tallSİlİ 

yoluna g id ilm ed iğ in i şikâyetten ibarettir.

Ad. V. İne yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Borçlunun adresi malûm bulunmaması icra

nın İnfazına mani olduğu bildirilmiştir.

Borçlunun askerî memurlardan bulunması 

dolayısıla memuriyet mahalli M. M. V. inden 

sorularak elyvm 6 ıncı sınıf hesap memuru 

rütbesile İzmirde l 2 N. hesap teftiş komisyo

nunda müsiahtem bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin bu adresi icra memuru

na bildirerek istihkakını temin eylemesi husu

sunun kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar A“

332

K. tarihi

22 - II - 1930
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711

Arzuhal verenlerin 

adı sanı ive otur- 

duklearı ver

Bozkırın Hacı Ömer 

mahallesinden mah- 

kemei asliye Başkâ

tip muavinliğinden 

mütekait Muhdis 

Elendi zade Nuri Ef.

673 Mal. V. i Müşaviri 

Hukuk mümeyyizi 

M .  D a v u t  B .

Adlî hatanın tashihi 

hakkında

Maaşları hakkında

llinciimen kâ ’arı ve no sebepten verildiği

Nuri imzasıyla Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Mahkiâmiyetinde adlî hata bulunduğundan 

tashihini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müstedi Burdur Mahkeme Başkâtibi 

Hüsnü Ef. zevcesi Atiye Hanımdan deyin 

ikrarına dair senet ve vefatında emval ve 

emlâkinin düyun ve masarifini istifa ettikten 

sonra hayrat ve hasenata sarfını natık vasiyet

name almak maddesinden dolayı Türk ceza 

kanununun 505 inci maddesine tevfikan bir 

sene hapse malıkûm edilip mahkûmiyet müd

detini ikmal etmekte iken ahiren neşir ve 

tebliğ olunan af ve tecil kanunundan istifade 

ederek tahliye edildiği bidirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal, sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar A" K. tarihi

333 22 - 11 - 1930

Mülga Şark İstiklâl Mahkemesi Başkâtibi 

M. Davut imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

D ile ğ i ;

Şark İstiklâl Mahkemesi başkâtibi iken 

hastalanarak mahkemenin karar ile mezun bulun- 
dtıgu müddete ait maaşlarının verilmesini 

istemekten ibarettir.
Mal.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:
Müstedinin Şark İstiklâl Mahkemesi başkâ

tibi iken Elâzizde hastalanarak mahalli hastane 

tabipleri ile sıhhiye müdürlüğünden aldığı 

raporlara istinaden tedavi için 2 8 - V II-1341 

tarihinde Istanbula gönderildiği ve tedavisinin 

devamını Tıp Fakültesi veGülhane hastanelerinin 

raporlarıyla teyit edilmesi hasebile mezuniyeti 

926 mayıs sonuna kadar uzatılarak bu müddet 

zarfında yerine kimsenin ne asaleten ve nede 

vekâletentayin ve istihdam edilmediği ve ancak 

bu tarihten sonra yeni bir başkâtip tayin olundu 

ğuna göre mumaileyhin müterakim olan bu müd

dete ait maaşlarının tesviye olunmadığı tebeyyün
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cj Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

315 Maliye Vekâleti Le
vazım müdürlüğü 

İstanbul Evrakı mat

bua Ambarı tetkiki 

hesap memuru sabı

kı İsmail Ef.

203 Fethiye Gümrük M- 

rkez memuru sabı

kı Masan Hüsnü 
Ef.

Encümen kararı ve no sebepten verildiği

ettiği takdirde - 1513 sayılı kanun mucibince 

verilmesi ve mezuniyetinin sonu olan 926 

I mayıs gayesinden sonraki müddete ait bir 

i gûna maaş verilemeyeceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

İstida münderecatına ve Mal. V. inin ver

diği karşılığa göre arzuhal sahibinin sıhhî 

raporlarla sabit olan hastahğından mütevellit 

mezuniyeti zamanına ait nıaaşatının verilmesi 

kanun ahkâmına mutabık bulunduğundan işbu 

müddete ait maaşları verilmediği takdirde 

tesviye buyurulması ricasile keyfiyetin B. M. 

M. İdare Amirliğine iblâğına ve arzuhal sahi

bine de anlatılmasına karar verildi.

K ^ a ĵ ^  K . tarihi 

334 22 -11- 1930

Mal. V. i İstanbul Evrakı Matbua Ambarı 

Tetkiki Hesap Memuru İsmail imzasile Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Kara Kemalin hanesine bayramda ziyarete 

gittiğinden dolayı İstiklâl Mahkemesince mah

kûm edilmişsede ziyareti tarihinde Kara Kema

lin ne müttehim ve ne de Hükümetçe aranıl

makta olmadığından adlî hatanın tashihini 

istemekten ibarettir.

Maliye V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şı hkta:

Mumaileyhin kara Kemali hanesinde sakla

mak maddesinden dolayı İktiklâl Mahkemesince 

3 sene hapse mahkûm edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Sebebi mahkûmiyet berayı muayede ziya

ret değil kara Kemali hanesinde saklamak 

olduğundan bu bapta bir şey yapılamıyacagı- 

nın arzuhal sahibine anlatılmasıııakarar verildi.

Kara A“ K. tarihi

335 22 - H - 1930

Tasfiye kararının ref'i| Kâzım Zıya imzasıyla Yüksek Reislik Maka

mına sunula narzuhalEn.inimize gönderilmiştir. 

Dileği :

Gümrük idrresince tasfiyeye tabi tutulm

uşsa da işbu karar D. Ş. sınca refedildiği
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*«3 Arzuhal verenlerin
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<

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası l'jiıciimen k a ran  v 0 ne sebepten v e r ild iğ i

183 Gebze Kazası 

Nefsi Duraklı kö

yünden Ali Osman 

oğlu Şerif Ali ef

Yeniden askere 

alındığından Ş

halde istihdam olunmadığını şikâyet eylemek

ten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta: *

D. Ş. sınca tasfiye kararının ref'ine dair 

karar alanların memuriyetlerine iadesi iktiza 

etmeyip işbu ref kararile memur olmak evsa

fını iktisap eden mumaileyhin münasip bir 

memuriyet inhilâlinde tayini tabiî olup şimdiye 

kadar vukua gelen teahhür bazı idare vc 

memuriyetlerin lâğvi dolâyisile açıkta kalan 

ve açık maaşı alan memurların mevcut mün- 

hallfıta tayinleri icra kılınmakta olmasından 

ve muvazenei umumiye kanununun 42 inci 

maddesinin tefsirine müteallik 525 sayılı 

kararnamede;

( Caizülistihdam vasfını ihraz eden bir 

memurun tekrar bir memuriyete tayin talebi 

halinde kendisinde aranılması lâzımgelen ehli

yet ve evsaf ) kayit ve şartına muamelenin 

tevfiki zarurî bulunmasından inbias eylediği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Verilen izahata göre arzuhal sahibinin 

şikâyetini muhik gösterecek ortada bir mua

mele görülemediğinin kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

karar M ' K. tarihi

336 22 -11- 1930

Duraklı köyünden Ali Osman oğlu Şerif 

Ali imzasile Yüksek Reislik makamına suımlan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Her nekadar kayden 321 doğumlu isede 

şahsı itibarile ve mahkeme hükmile yaşı 307- 

ye tashih edilerek askere alınmış ve Gazze 

muharebesinde esir düşerek diğer esirler ara

sında memleketine dönmüş isede yaptığı as

kerlik sayılmıyarak yeniden askere celp edil

mekte bulunduğundan bu yanhş muamelenin 

tashihini istemekten ibaretir.

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

hkta:

I — Müstedinin büyük harpte hizmetine
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Arzulial verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzulial hulâsası 1‘inciiırıon kararı ve ne sebepten verildiği

ve esaretine dair şubesinde ve zayiat şubesin

de kaydı olmadığı gibi kendisi de bir vesika 

ibraz edememektedir

II — Millî savaşta ve 2 7 - X I - 3 3 8  de 

24 Al. 1 taburuna sevkedilmiş ve bu kıtada 

ö ay 13 gün hizmetten sonra bilâmüddet 

mezuniyet verilmek suretile memleketine gön

derilmiştir.

III — V̂ nki müracaati üzerine Gebze Mahke

mesince yaşı 321 doğumdan 307 doğuma 

değiştirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

IV — 321 doğumlulara 3 4 1 martında 

askerlik teveccüh etmiş bulunmasına ve kendi 

sunu taksiri olmaksızın şubesince sevk edilmiş 

olmasına binaen af kanunu mucibince bu 

gibilerin mesbuk hizmetleri muvazzaf hizmetin

den mahsup edilerek mütebaki hizmetlerinin 

yaptırılması icap edecektir.

V — Mumaileyh askerlik çağına girdikten 

sonra yaşını değiştirdiğinden değişen yaşının 

askerliğine müessir olamıyacağı cihetle 3 2 1 

doğumlularla askerlik muamelesinin takibi 

tabiidir denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin büyük harpte askerlik 

hizmetini yaptığına ve esirliğine dair vesika 

gösteremenıesine ve yaşının büyük harp sıra

sında değil 1929 tarihinde değiştirilmiş ol

masına ve askerlik kanununun 81 inci maddesi 

mucibince askerlik çağına girdikten sonra yaş

larını değiştirenlerin yaşlarında yapılan deği

şikliğin askerliklerine tesiri olamıyacağına 

mebni dileği yerine getirilemiyeceğinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar J\î' K. tarihi

337 22 - H- 1930

750; İstanbul: Eyyüp Def-| Taltifini istiyor 

terdar akar çeşme 

Arpaçı Hayrettin 

sokak (1 ) hanede

Ahmet Meftun imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği :
Millî cidalde geçen hizmetine mükâfaten 

istiklâl madalyasıla taltifini istemekten 
ibarettir.

İcabı söyleşildikte:
977 sayılı kanunun 1 inci maddesi istiklâl 

madalyası için vukubulacak inha ve istidaların
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

509 Ankara Harita Um- 

unrMüdürlüğü Kar

tograf zab itanı ndan 

binbaşı Ali Rıza F3. 

Üsküdar

Arzuhal hulâsası , lüıciin ıen k a ra n  ve ne sebopion verild iğ i

ait olduğu makaınalarca 2 - XI - 920 tarihine 

kadar kabul olunacağı nıusarrah bulunmasına 

binaen dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Tarihi nasbinin tas

hihi hakkında

Karar .V-

338

K. tarihi 

22 -11 - 1930

Harita Umum Müdürlüğü kartoğraf zabita- 

nından B. Ali Rıza imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal Encümenimize gön

derilmiştir.

Dileği:

Millî mücadelede hem Felah ve hem de 

M. M. grubuyla alâkadar bulunduğundan 

gösterdiği vesika mucibince nasbi tarihinin de 

tashihini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta;

Müstcdinin tekaüde sevkedilmiş iken ne 

I  suretle muvazzaf vazifeye alındığı ve 341 de 

binbaşılığa terfi edildiği tafsil olunduktan 

’ sonra;

îstanbuldaki grup ve millî teşkillerde çah- 

şan aslî âza ve hatta müzahirleri meyanında 

; müstedinin ismi bulunamadığı ve B. T. H. ce 

; kendisine bir hizmet verilmediği cihetle Ana- 

doluya iltihak edememiş olan mumaileyhin 

i emsalinin terfi tarihinden itibaren terfi edilme

diği ve 6 - VIII - 928 tarihinden sonra da bu 

gibi eski ve yeni vesika sahipleri hakkında 

I bir muamele yapılmadığı ve mumaileyh tara

fından ibraz olunan vesikaların grup âzalarile 

I alâkadar olmadığı ve Millî mücadeleye iştirak 

’ etmemiş olan mumaileyhin gösterdiği vesika- 

; 1ar üzerine nasbinin tashihi hakkında bir nnı- 

’ amele yapılamıyacağı bildirilmiştir.

I İcabı söyleşildikte:

i Yukarıdaki tafsilâta ve verilen izahata göre 

arzuhal sahibi dileğinin yerine getirilemiyece

ğinin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar A"

339

K. tarihi

22- II- 1930
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705

Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur-

______________
Balıkesir Mülga Mer-i 

kez Cünha malike- | 

nıesi sabık âzasın- ; 

dan M. Şükrü Ef.

Arzuhal hulâsası Enciirncn k a ra n  ve ııo sebopt(M\ verild iğ i

Tasfiye kararının re- 

fi hakkında

700 Kiğı kasabalı Hacı 

Hafızoğlu Şakir Ef.

Taksit bedellerinin 

ellerindeki mazbata

larla mahsubu h.

723 İstanbul Bayazıt 

Çarşı Kapu Lüleci 

Sukak No 3-108 

Madam Aspasy dük

kânında esbak Bur

dur Bavtarı M. Ka
sım B.

Maaşı h.

Memet Şükrü imzasile Yüksek Reislik ma- 

kanıma sunulan arzuhal encünıenimize gön

derilmiştir.

Dileği ;

Heyeti Mahsusaca hakkında ittihaz olunan 

karar Âlî Karar Heyetince refedilmediğinden 

müterakki sinnine hürmeten affini istemekten 

ibarettir .

İcabı söyleşildikte ;

Âlî Karar Heyetince de refolunmıyan bir 

kararın affi için kanunî imkân ve sebep gö

rülemediğinin arzuhal sahibine anlatıhnasma 

karar verildi .

Karar .\'- 

340

K. tarihi 

22-11-1930

Hacı Hafızoğlu Şakir ve Ahmet ini-zala- 

rıyla Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

F:n. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Hâzineden aldıkları evin taksit bakiyesinin 

büyük harpte vukubulan zarar ve ziyanlarını 

müsaddak yetlerindeki mazbatalarla mahsu

bunu istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Büyük harp zarar ve ziyanlarının tazmini 

ne suretle olacağına dair mevcut kanunun 

suveri icraiyesine dair Hükümetçe yapılacak 

talimatnameye intizar zarurî olup bu zarar ve 

ziyanın ev taksitlerile ‘ ödenmesine kanunî im

kân bulunmadığının arzuhal sahiplerine anla

tılmasına karar verildi,

Karar

341

K. tarihi 

22-11-1930

Burdur baytarı esbak M. Kasım imzasile 

Yüksek Reislik Makamma sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Burdur baytarı iken 1700 kuruş maaşla 

tayin olunduğu Malatya baytarlığı maaşı üzerin

den vekâlet maaşı verilmediğinden hakkının 

korunmasını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Bu mes'ele hakkında En. imizce verilen
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

228 Çerkeş rat karacalarııı 

Oazi Bey mahallesin

den Hacı Mehnıetoğlu 

İhsan Ef.

Muayenesi hakkında

476 Ma. V. ti Merkez 

Muhasebeciliği Mü

meyyizlerinden Ha

lim Ef.

Mesken tazminatı 

iste yor

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1 - X II - 930 tarih ve 68 S. li karar da bu 

baptaki talebinin kanuna muvafık bulunmadığı 

pek açık bir ifade ile bildirilmiş olduğuna 

mebni başka bir karar ittihazına kanunî 

imkan bulunmadığının arzuhal sahibine anla

tılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi 

342 22 - lî 1930

Maîfıl İhsan imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Terfih kanunundan istifadesi |için tekrar 

muayene edilmesini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Müstedinin raporu tekrar tetkik edilerek 

bacağında husule gelen arızai cerhiyesi 551 

sayılı kanunun 51 inci maddesinde ( in’itaf 

halinde rikbe ) sebebile etraftan birinin sakat 

kalması, madum olması J;maddesine tamamile 

tetabuk ettiğinden 5 inci dereceden terfih 

muamelesi yapıldığı ve derecesinin tezyidine 

kanunî imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileğinin yerine getirilmesine kanunî imkân 

görülemediğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar j l ’

343

K. tarihi 

22-11-1930

Mal. V. Merkez Mümeyyizlerinden Halim 

imzasıyla Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Teadül kanununun 18 inci maddesi muci

bince memurin evlerinde oturan biraderi 

yanında müsafireten mukim bulunduğu baha- 

nesile mesken tazminatı verilmediğinden şikâyet 

etmektedir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Daimî memuriyetle Ankarada bulunan bir 

memurun müsafereti mevzuubahs olmayıp 

teadül kanununun 18 inci maddesinde Devlete
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Arzuhal verenlerin 

adı> sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

569 Adana Lisesi es- 

hak muallimlerinden 

Bolu, Düzçe Çilini 

ilk mektep Başmu- 

allimi İbrahim Hak

kı Ef.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Mahsup muame

lesi h.

ait mebanide ve memurine tahsis edilen mes

kenlerde oturanlar) kaydi mutlak olarak 

zikredilmiş olduğundan mumaileyh kardaşıım 

tahsis edilen evde ikamet etse dahi memurine 

tahsis edilen bir evde oturduğu için m.esken 

tazminatından istifadesine kanunî imkân yoktur 

denilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Ankarada daimî memuriyeti bulunan me

murlara mesken tazminatı verilmesi Ankarada 

icar bedellerinin yüksekliği dolayısiyla ev kirası 

veren memurlara muavenetten ibaret olup 

velev biraderinin hanesinde müsafereten bulunsa 

bile memurine tahsis olunan evlerde oturduğu 

için mesken tazminatından istifadesine kanunî 

imkân bulunmadığının arzuhal sahibine anla

tı İmasına karar veaildi.

Karar M- K. tarihi

344 22-11- 1930

İlk mektep baş muallimlerinden İbrahim 

Hakkı imzasiyla Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:
Tayin olunduğu Adana lisesi muallimliğine 

giderken aldığı 154 Hra 73 kuruşun mahsup 

muamelesini yaptırmadığı ve ailesini berabe

rinde götürmediği iddiasile istirdadına kalkışıl- 

dığmdan mağduriyetine mahal verilmemesini 

istemekten ibarettir.

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

Müstedi Adanaya hareket için Bursa def

terdarlığından avans olarak almış olduğu har

cırahı, harcırah kararnamesinin 31 inci mad

desi mucibince memuriyeti mahalline muvasa- 

latindan itibaren bir ay zarfında harcırahının 

hesabını müsbit evrakıle birlikte harcırahı tes

viye eden mahallin büyük hesap memuruna 

göndermeğe mecbur ve aksi takdirde eşhas 

zimmetine alınarak tahsili icap edeceği ve ya

pılan muamelenin kanunî olduğu ve ancak 

harcırah istihkakı ziyaa uğramamak üzere baş

kaca tahakkuk ettirilerek usulen duyun ilmü

haberine rapt edilmek üzere seneleri bütçele

rinde tahsisatı bulunmak şartile tesviyesi müm

kün olduğu bildirilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

774 Develi K. Zile kö

yünde mütekait mü- 

lâzim Osman Ef.

773 İstanbul Nişantaş 

meşrutiyet mahallesi 

ikinci ayazma sokak 

*V’ (15) hanede sakin 

Kasım paşa orman 

cibayet memuru sabıkı 

M. Tevfik Ef

Tarla istiyor

Encümen karan ve no sebepten verildiği

Tasfiye kararının 

refini istiyor

İcabı söyleşildiket :

Kanunun icabatına göre hareket eylemesi 

lâzım geldiğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar 3 ’' 

345

K. tarihi 

22-H- 1930

Mütekait Mülâzim Osman imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir .

Dileği :

Bulunduğu köyde kendisine tarlar verilme

sini istemektir .

İcabı söyleşildikte :

Olbaptaki kanun mucibince bu yolda arazi 

verilebilmesi an asıl tarlasız çiftçi ve yerli 

olmasına mütevakkıf bulunduğundan dileği 

yerine getirilemiyeceğinin arzuhal verene 

anlatılmasına karar verild i.

Karar A" 

346

K. tarihi 

22-11-1930

Memet Tevfik imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Mütareke sıralarında İngiliz muhipler cemi

yetine kaydedildiğinden bahsile Heyeti Mahsu- 

saca hakkında verilen karar Âlî Karar Heyetince 

de tasdik edildiğinden ve bu karar mağduri

yetini mucip olduğundan yeniden tetkikat 

yapılmasını istemektir.

İcabı söyleşildikte:

Her iki heyetin tetkik ederek verdiği ve tas

dik eylediği kararı bozmağa kanunî imkân 

bulunmadığının arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

karar ./V’ K. tarihi

347 22 -11 - 1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

_  _dukları y e r_  

Alaşehir Şimendifer 

telgraf kişe memuru 

Tahsildar Tayyip Ef. 

mahdumu Fethi.

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

351 Ordu hapisanesinde 

Ünyenin Hamdiye 

Mahallesinden iğşe 

oğullarından Mustafa 

oğlu Memet Hulusi

Adlî hatanın tashihi

babası mahkûmiye

tinin affı istemekte

dir.

Fethi imzasıyla Yüksek Reislik Makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

i Mahpus olan babası Tayyip Efendinin hasta- 

I lığına binaen affını istemekten ibarettir.

: Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

' lıkta:

I Tayyip Ef. nin muayenesi neticesinde ah- 

: nan rapor İstanbul Adlî Tıp işleri Müdürlü

ğüne gönderilerek gelen meclis raporunda 

] mumaileyhin gösterdiği arazın tamamen tema

ruz mahiyetinde bulunduğu tespit edilmekte 

olmasına binaen hakkında her hangi bir 

muamelenin yapılmasını mucip bir hal bulun- 

, madiği bildirilmiştir.

i İcabı söyleşildikte:

I Görülen şu hale göre arzuhal verenin baba-

I sı hakkında bir muamele yapılamıyacağının

; kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar A- 

348

K. tarihi 

22 - 11 - 930

Mustafaoğlu Memet Hulusi imzasıyla 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Hakkında verilen hükümde adlî hata bulun

duğundan tashihini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Arzuhal veren 5 sene hapse mahkûm iken 

1441 sayılı af ve tecil kanunu mucibince 

cezasının l/3 ünü bitirmiş olduğundan dolayı 

geri kalan cezasının tecil edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal verenin hapisten salıverilmiş 

olduğuna göre yapılacak bir şey kalmadığının 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar A’

349

K. tarihi

22-11-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklajı_y_er__ 

Sabık Urfa jandar

ma başçavuşu lâhik 

nıuhasebei hususiye 

tahsil memuru Me- 

met Bakır 

Eren Köyünde Fırın 

sokak J\î‘ 13 İzmirli 

Eşref Efendi

Arzuhal hulâsası ! I^Mcüınon karan v(3 n(3 sohopion vorildigi

608 Kastamonu Şazi bey 

ınahaiieA'i No 14 

mütekait yüzbaşı 

Faik Ef.

İstiklâl madalyası 

verilmesi ve şeridi

nin değiştirilmesi

Dörtyol Cümhuriyet Müddei Umumisi Veh

bi, Erenköyde mukim Eşref, Urfa Muhasebe! 

Hususiye talısil Memuru Bakır imzalarıyla Yük

sek Reislik Makamına sunulan 3 arzuhal En

cümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri:

2 evvelki İstiklal madalyal.’in beyaz şeridi

nin kırmızıya değiştirilmesini 3 üncü İstiklâl 

madalyası verilmesini istemektedirler.

M. M. Encümenine yazılan tezkerelere ge
len karşılıkta:

I - Vehbi B. madalyası şeridinin tebdili 

için yeni vesika gösteremediğinden;

I! - Eşref B. in gösterdiği vesikalar, şeri

dinin tebdilini icap ettirmediğinden;

III - Memet Bakır B. in müracaatı kanunî 

müddetten sonra yapıldığından retlerine karar 
verildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

İşin arzuhal verenlere anlatılmasına karar 
verildi.

Karar .V' K. tarihi 

SS'Ö” ' 2 '2- irT 93 Ö

Tekaüt aidatının ve- 

mesi

Mütekait yüzbaşı Faik imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Kesilen tekaüt aidatının 1520 sayılı kanuna 
göre geri verilmesini istemektir.

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

Faik Ef. inin dosyası Âlî karar Heyetinde 

bulunması, hakkında verilecek kararın beklen

mesi dolayısile şimdiye kadar bir muamele 

yapılamadığı ve bu kerre işbu hey’etin 26-1- 

930 tarih ve 333 sayılı tezkeresiyle Hey'eti 

Mahsusa kararı tasdik edildiği cihetle 1520 

sayılı kanuna göre tekaüt aidatının geri veril

mesi muamelesi yapılmak üzere bulunduğu 
bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte;

Şimdiye kadar muamelesinin geri kalmasının 

Âlî Karar Heyetince verilen kararın 26-1-930 

da bildirilmesinden ileri geldiği anlaşılmakla 

işin aızuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

351 22 - 11 - 1930
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441

Arzıılıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

Ankarada İstiklâl 

nıalıalicsinde arka 

sokakta 3 .V Hane

de M. Şevket Ef.

Arzuhal hulâsası

Tekaüt muamelesinin 

tashihi h.

721 Eyüpte Sofular ma

hallesinde Camii Şe

rif karşısında sakine 

müteveffa Ömer Ef. 

zevcesi

Oğlunun kesilen 

maaşı hakkında

I^^ncuıııen »karan vo no sel)ept,on veriklig

imzasıyla Yüksek 

arzuhal En. imize

Reislik

gönde-

Memet Şevket 

Makamına sunulan 

rilmiştir.

Dileği:

Malûl bulunduğu cihetle tekaüt tahsisa

tının derece üzerine tashihini istemektir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

MııiTiaileylıin tekaüdü sırasında meVCllt
bedenî anzası derece ile tekaüdünü ınuclp 

bir halde görülemediği ve buna göre tekaüt 

ıııuanıelesiııin derece ile tadiline kanunî ve 

îcııııi imkân görülemediği bild irilm iştir.

İcabı söyleşildikte:
D ile ğ in in  yerine getirilmesine kanunî ve 

fennî imkân bulunmadığının arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

K. M’ K. tarihi 

352 22-11-1930

Müteveffa Ömer Ef. zevcesi'Hacer imzasıyla 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Eyüp Camisi kayyımlarından olan oğlu 

Ahmet Halidin askere ahnması hasebile maaşı 

kesildiğinden bu maaşın verilmesine devam 

olunmasını istemekten ibarettir.

Di. İş Rs. ligine yazılan tezkereye gelen 

karşı hkta :

1 - IX - 1928 tarihinde meriyet mevkiine 

konan cami hademesi nizamnamesinin 32 inci 

maddesi hizmet sahipleri muvazzaf askerlik 

hizmeti haricinde silâh altına alındıkta hizmet

leri vekil ile gördürülür demekle filî hizmet için 

çağırılanlara vekil kullanmak ve vazifede kal

mak hakkını tanımamakta olmasına göre müste- 

dinin oğlu hakkında yapılan muamelenin 

kanuna muvafık bulunduğu bildirilmiştir.

icabı söyleşildikte :

Nizamnamenin açık söyleyişi karşısında ar

zuhal verenin dileği yerine getirilemiyeceğinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

353 ■2-II-1930
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767

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur-

____ (Ilıklan yer_

Urfa mahpusları

3 2 0 İsparta hapisanesin- Af
de Fandaslı Ali çavuş! 

oğlu gazi Süleyman |

448 Karadeniz Ereğli 

Sûleymanlar mahal

lesinden Cubekoğlu 

Rıza

Encümen karan ve ne sol)eptcn verildiği

Urfa mahpusları imzasıyla Yüksek Reislik 

makamma Urfa merkezinden çekilen telğraf 

En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Af olunmalarını istemektir.

İcabı söyleşildikte:

Ortada bir sebep vc bir kanun yokken

afları yoluna gidileniiyeccğinin telgraf çekenlere
anlatılmasına karar verildi.

Karar

3 5 4

K. tarihi

2 2 - 11-1930

İskân muamelesi ha

kkında

İsparta hapisanesinde Süleyman imzasıyla 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

El ve ayağı tutmaz bir hale geldiğinden 

affını istemektir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Muayenesinin neticesinde alınan rapor 

İstanbul Adlî Tıp İşleri Müdürlüğüne gönderi

lerek gelen meclis raporunda arzuhal verenin 

harpte bir bacağını kaybetmekten başka bir 

hastalığı olmadığı ve hakkında fennen yapı

lacak bir muamele olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Affını icap ettirecek yeni bir hastalığı 

bulunmadığının arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar K. tarihi

355 22 -11 - 1930

Cubek oğlu Rızra imzasile Ereğliden Yük- 

’sek Reislik makamına çekilen telgraf En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

İskânlarının refine dair verilen emir mağ

duriyetlerini müeddi olduğundan haklarının 

korunmasını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Mübadil eşhastan metruk haneler için ka

nunen muayyen müddet zarfında iskân kararı
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası I J^ncürncn kararı vc ne sobepton verildiği

588 Kemal Paşa kazasın

da Çambel köyünde 

muallimi sabık H. 

Avni Ef.

Tasfiye kararının 

refini istiyor

istihsal eden harikzedelerden 30-V-928 tarihi

ne kadar resmen bir Ermeni hanesine naki 

olunanların temlik muamelesinin icrası 1331 

sayılı kanuna müzeyyel 1407 sayılı kanun 

icabından olup müstedi Riza Ef. nin mezkûr 

müddet zarfında Ermeni hanesine nakledilmiş 

bulunmasına ve harikzede olmak itibarile halen 

işgalinde bıılunan mübadillerden metruk hane

nin temliki imkânı olmamasına binaen mu

maileyhin 1 5 -IV- 1341 tarihli kanun mu

cibince Mal. V. ine bilmuracaa vaki olacak 

tevziattan istifade etmesi lüzumu mahalline 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte: 

arzuhalKeyfiyetin 

karar verildi.

sahibine anlatılmasına

Karar

35f)

K^ tarihi 

22 -II - 1930

Çambel köyü muallimi sabıkı H. Avni mü- 

hürüyle Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Hakkında verilen tasfiye kararının kaldırıl

masını istemekten ibarettir.

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müstedi hakkında verilen tasfiye kararının 

D. Ş. sınca da tasdik edildiği ve yaşının 

ilerilemesi hasebile aciz ve kabiliyetsizliğinin 

izalesine de imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin aciz ve kabiliyetsizliği 

etrafında birleşen delil ve vesikalar bu baptaki 

iddiasını cerh ve iptal eylediklerinden dileği 

yerine getirilemiyeceğinin kendisine anlatılma

sına karar verildi.

Karar

357

K. tarihi

22-11- 1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

517! İnebolu Belediye kâ

tip ve Sandık Emi

ni sabıkı Hatıpbağı 

mahallesinden Çedik 

oğlu Mustafa

585

Maaşları hakkında

Trabzon Mısır zade 

Yusuf ve ar.

Bazı maruzat

Encümen kararı ve ne sebepten verildiğ

İnebolu Belediye Kâtip ve Sandık Emini 

sabık Gedikoğlu Mustafa imzasile Yüksak 

Reislik Makamına sunulan arzuhal Encümeni

mize gönderilmiştir:

Dileği:

Kefalet kanununa tevfikan maaşından kesi

len 17 lira 76 kuruşun geri verilmesini iste

mekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müstedinin matlubunun tesviye edilebil

mesi her altı ayda bir tevkifatı yapan idarece 

tanzimi lâzım gelen cetvellere muallâk olup 

gönderilen nûmune dairesinde kefalet kanunu

nun tatbiki tarihinden bu ana kadar gönderil- 

miyen cetvellerin gönderilmesi lüzumu bele

diye reisliğine yazılmış olduğu ve cetveller 

geldiğinde istenen paranın derhal verileceği 

bildirilm iştir.'

İcabı söyleşildikte:

İşini mahallen takip etmesi hususunun ar

zuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

358 22 - 11 - 1930

Vusut zade Memet ve arkadaşları imzala- 

rile Yüksek Reislik Makamına çekilen telgraf 

En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Mallarının gümrük ambarında bir seneden 

fazla kaldığı beyanile olbaptaki kanun madde

sine göre müsaderesine kalkışılmış isede işbu 

malları transit eşyasından ibaret olup Avrupa- 

daki fabrikalarla cereyan eden muhabere 

dolayısile konişmento ve sair vesikaları gelme

diğinden ve halbuki transit malları için bu 

yoldaki mühlet 3 sene olduğundan vesikaların 

celbine kadar müsadere ve müzayede ile satış 

muamelesinin bir müddet tehirini istemekten 

ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta: Mezkûr vesikaların ibrazını teniinen müs- 

tedilere ait eşyanın müzayedesinin 2 ay daha 

tehiri hususunun Trabzon gümrükleri baş

müdürlüğüne yazıldığı bildirilmiştir.
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İ l adı, sam ve otur Arzuhal hulâsası Encürneıl kararı ve ne sebepten verild iğ i

< dukları yer

393

257

Mütekait Harp ma

lûlleri Cemiyeti A‘ 

dana şubesi H. Sait 

Efendi

T e k a ü t  m u a m e l e s i  

h a k k m d a

Ibradı: mütekaitler

den Ali ve arkadaş

ları

Maaşları hakkında

i c a b ı  s ö y l e ş i l d i k t e :

V e r i l e n  b u  m ü h l e t t e n  i s t i f a d e  e d e r e k  v e s i 

k a l a r ı n ı  g e t i r m e l e r i  h u s u s u n u n  t e l g r a f  s a h i p l e 

r i n e  a n l a t ı l m a s ı n a  k a r a r  v e r i l d i .

K a r a r  K .  t a r i h i

359 22-H- 1930

Malûl ve mütekait zabitlerden H. Sait ve 

arkadaşı imzalarıyla Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Yeni tekaüt kanununda kendilerine tam 

maaş verilmesine dair bir madde konulmasını 

istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Askerî Âli Şurada kabul ve Baş. V. Cel. ye 

takdim kılınan yeni tekaüt kanununda bilumum 

mütekait ve malûllerin terfihleri de düşünülerek 

yeni hükümler konulduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

İş bu kanun lâyihasının B. M. M. ince 

kabulü halinde dilekleri yerine getirilmiş 

olacağının arzuhal sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

K a r a r  J\î‘ K .  t a r i h i  

360 22-11-1930

Mütekaidinden Ali ve arkadaşları imzalarıyla 

İbradıdan Yüksek Reislik makamına çekilen 

telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

İstanbul ve İzmirde olduğu gibi üçer aylık 

maaşların peşin verilmesini istemekten ibarettir.

Mal. V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mütekaidin, eytam ve eramil maaşlarının 

üçer aylık ve peşin verilmesini âmir olan 

2 8 -V- 1928 tarih ve 1342 sayıh kanunun 

Antalya Defterdarlığına tebliğ edilmediği an

laşılarak mezkûr kanun suretinin 2-1- 1930 

tarih ve 6782/99 sayılı tahriratla tebliğ 

edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte .

Defterdarlığa müracaat etmelerinin telgraf 

sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

361 22-11-1930
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H Arzuhal verenlerin 

3 adı, sanı ve otur-

< __ dukları yer ___

624 Cide Ekmekçi Hain

di Ef.

Encüntıen karan ve ne sebepten verildiği

Ekmekçi Hanıdi imzasıyla Cideden Yüksek 

Reislik makamına çekilen telgraf En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği :

928 senesinde Cide Hapisanesine verdiği 

ekmek bedelinin verilmesini istemekten iba

rettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

H?p:anelerin i - 6-929 tarihinden evvelki 

senelere ait borçları için karşılık olmamasın

dan dolayı tesviyesine imkân bulunmamakta 

olduğu ve Mal. ve Da. V. lerile muhabere 

ccreyan eylemekte olduğundan alacak sahip

lerinin neticeyi beklemeleri zarurî olduğu 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Hapisaneler rabıtasının Ad. V. ine devri 

dolayısıyla husule gelen zarurî teehhürden dolayı 

tesviye edilemiyen borçların tesviye çaresi ara- 

nıldığınıın telgraf sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar .V K. tarihi

362 22 -II- 1930



22-111-1930
Cumartesi T. B. IVI. M.

ARZUHAL ENCÜMENİ

Cumartesi günleri

basılır ve dağıtılır

gunıerı •

dağıtılır I

HAFTAL. IK  KARAR C E T V E L. İ

■•̂ 1 Sayı : 1 1
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634

657

210

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

Kastamonu 1 80 ma- 

lıkûm ve mevkuf 

namına Tosyalı Ali 

çavuş

Niğde Hapısanesin- 

de Ekmekleri kesilen 

1er namına muhacir 

afer Csadık

Sabancada mu

kim Havran Jan

darma Tabur Ku

mandanlığından mü 

tekait Binbaşı Hilmi 

B.

Harp zammı lı.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Niğde Hapisanesi mahkûmları namına müba* 

dil Cafer Sadık imzasıyle Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmi

ştir.

Dilekleri :

Ekmek tayinleri kesildiğinden dolayı 

kemakân verilmesini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Günde bir okka ekmeğini tedarik edebilecek 

mahpusların ekmeklerinin kesilmesi îc. V. 

Hey. ince verilen karar iktizasından bulunduğu 

cihetle bu gibilere ekmek verilmemesi tamimen 

tebliğ edildiği ve bu bapta başkaca bir mua

mele icrasına imkân olmadığı bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte :

Hükümetçe verilen bu karara iltiba eyle

melerinin arzuhal verenlere anlatılmasına karar 
verildi.

Karar M’ K. tarihi

363 15-111-1930

Mütekait binbaşi Hilmi imzasıyle Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Mütekait iken millî savaşa iştirâk ederek 

hizmet ettiği sabit isede iştiraki davete müs

tenit bulunmadığından harp zamaiminden isti

fade ettirilmemesi mağduriyetini mucip oldu

ğundan hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Askerî tekaüt ve istifa kanununun 32 inci 

maddesi mütekaidinden iken sefer ve hazar 

vaktinde bir askerî hizmete kabul edilmiş ve 

rütbesi muhassasatı verilmiş olan mütekaidine;



- 2
Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

346 Konya Umumî Hapis

hanesinde Sabık Mu- 

hasebei Hususiye 

Memuru O. Cavit Ef.

Samsun hapishane

sine nakli Hakkında

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Ş. D. in 15 - II - 330 tarihli kararı da mah

sur bir beldede, hizmete celbi hakkındaki usul 

ve merasimin icrasına imkân bulunmıyan, fakat 

rütbesi muhassasatile rütbesi mahallinde istih

dam olunan bir mütekait zabite ait olup 

müsted’i gibi gönüllü olarak istihdam edilen 

mütekaidinin bu madde ve karar hükmünden 

istifadeleri kabil olamıyacağı bildirilm iştir.

Bu mütaleayı muvahk gören En. imiz bir 

kerre de M. M. En. i mütaleasını sorarak 

gelen karşılıkta:

42 sayılı ve 2 5 3 3 9  tarihli seferberlik 

ve cephe zam kanunu ve 347 sayilı 25-IX-339 

tarihli kanun ile askerî tekaüt ve istifa kanu 

nunun 5 inci, maddesi hükümleri ancak ordu 

kadrosuna dahil bulunanlara şamil ve muma

ileyh Hilmi Beyin millî ordu kadrosunda 

mukayyet bulunmamış olduğuna göre kendisi

ne harp’ kıdem zammı verilmesine kanunî 

imkân görülmediği bildirilm iştir.

İcabı söyleşildikte:

Uzun tetkikata rağmen arzuhal verenin dile

ğini yerine getirmeğe kanunî imkân görülme

diğinin kendiside anlatılmasına karar verildi.

Karar A* 

364

K. tarihi

15- III- 1930

Konya Hapishanesinde mahpus Ö . Cavit 

imzasıyla Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Samsun hapishanesine naklini istemekten 

ibarettir.

Adliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşı hkta :

Cavit Efendinin Samsun Hapishanesine nak

linde mahzur olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Dileği yerine ğetirilemiyeceğinin arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar J\î‘ K. tarihi

365 15-III- 193Ö
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279

Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Adana esbak noteri 

Hacı Hamza Ef. ka

rısı Şemenşalı linı.

879 Elazizde Gaziantep 

hakimliğinden müte

kait M. Yunus E f/

805

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve no sebepten verildiği

Maaş verilmesi h.

Maaşına mukabil ev 

ve saire verilmesi h.

Adapazarının Hoca 

zade Mahallesi Sar

raf İsmail Ef. hane

sinde mukim müte

veffa Rize Meb’usu 

Rauf B.in kerimeleri 

Melahat ve Belkıs Hm

Maaşları hakkında

Şemenşah imzasıyle Yüksek Reislik Makamı

na sunuları arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Müteveffa zevcinden dolayı kendisine eytam 

ve eramil maaşı tahsisini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Adana Mahkemesi âza mülâzımı müteveffa 

Hamza B. in karısı Şemenşah Hanıma maaş tah

sis edilmek üzere mahallinden tanzim kıhnan 

hüviyet tahkik ilmühaberinde görülen noksan

ların ikmali ve iadesi için mezkûr ilmühaber 

9-II-930 T. ve 17 sayılı tahriratla Adana 

M. Ü. liğine gönderildiği ve cevap geldiğinde 

maaş tahsisi muamelesinin ikmal edileceği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Bir an evvel cevap verdirmek için işini 

takip etmesinin arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar A- K. tarihi

366 15-IIM930

M. Yunus imzasıyle Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Tekaüt maaşının 10 seneliğine mukabil 

arazi, hane ve dükkân verilerek lo  sene sonra 

yine maaşının verilmesine devam olunmasını 

istemekten ibakettir.

İcabı söyleşildikte:

Bu dileğe karşı bir muamele yapılmasına 

kanunî imkân bulunmadığının arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar M K . tarihi

367 15-III-1930

Merhum Rize Meb'usu Rauf B. in kızları 

Melahat ve Belkıs imzalarıyle Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuha encümenimize gön

derilmiştir .

Dilekleri :

Babalarından kendilerine tahsis olunan hide- 

matı vataniye tahsisatından üvey annelerine 

daha ziyade maaş verildiğinden kendilerine 

verilen miktarın artırılması nakdî mükâfat
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

799 Niksarda mukim 

Narmanh muhacir

lerinden Memetoğlu 

Ali B. zade A. Adil

Alacak h.

807 İstanbul Galata eski 

gümrük caddesi Sana 

han 7 8 9 A" da 

Halis Selâhattin B.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

ve istiklâl madalyası verilmediğinden haklarının 

ihkakını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

I - Hidematı vataniye tertibinden maaş 

tahsis olunurken bütün sebepler ve amiller 

düşünülerek ona göre kanun teklif ve kabul 

olunacağından sebepsiz olarak bu kanunu 

tağyire imkân bulunmadığının;

II - B. M. M. Âzasından vefat edenlere 

ikramiye verilmesi ise vefat esnasında aileye 

muavenet maksadına mübteni olup maaş 

tahsis olunduktan ve aradan seneler geçtikten 

sonra bu cihetin mevzuu bahis olmayacağının;

III - İstiklâl madalyasına gelince; merhumun 

madalyasının 869 ve 958 sayıh kanunlarda 

tasrih edildiğine göre vereseye intikal 

edeceğinden yeniden madalya verilmesine 

kanunî imkân bulunmadığının arzuhal 

verenlere anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

368 15 - III- 930

Memet Ali B. zade A. Adil imzasıyla Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzulıl En. imize 

gönderilmiştir.

D ile ğ i:

Elinde bulunan 10,000 liralık zarar ve 

ziyan mazbatasına mukabil 622 sayılı kanun 

mucibince satılan metrûk mallardan biriken 

paraların tevziini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Mezkûr kanun ahkâmının icra sahasına 

konulması satılması lâzımgelen malların arkası 

ahndıktan ve yine işbu kanun mucibince 

Hükümetçe talimatname yapıldıktan sonra 

kabil olabileceğinin arzuhal verene anlatıl

masına karar verildi.

Karar K. tarihi

Yangın alât edevatı 

h.

369 15-III-1930

Halis imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

( Hızır ) nam söndürme aletinin satışını 

temin için isim zikredilmiyerek bütçelere 

tahsisat konulmasını istemekten ibarettir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

795 Zonguldak Hapisha

nesinde ağır cezalı 

mahkûmlar namına 

M. Şevki

Affı hakkında

713 Mnisa yeni ca

mide Konduracı 

Kadri Ef. Vasıtasile 

O irit İstinye muha

cirlerinden Leven- 

daki Kâzım

Mallar h.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

İcabı söyleşildikte:

Evvelce bu bapta verilen 27-1-1930 tarih 

ve 252 sayıh kararımızı tadil edecek bir sebep 

görülemediğinin arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar A" K. tarihi

370 15-I I I- 1930

Zonğuldak hapishanesinde ağır cezalı mah

kûmlar namına M. Şevki imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal Encümeni

mize gönderilmiştir.

Dilekleri ;

Aflarını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

Ortada bir kanun ve sebep yokken umumî 

af cihetine gidilmeğe imkân bulunmadığının 

arzuhal verenlere anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

371 15-I I I- 1930

Levendâki Kâzım imzasıyla Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Giritte bıraktıkları mallara mukabil henüz 

bir şey almadıklanndan mağduriyetten kurta

rılmalarım istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Mumaileyh Ciritteki mallara sahip olduğu

nu resmî vesikalarla ispat edemediği için 

kendisine 27,5 Hra verilebildiği ve mallara 

mutasarrıf olduğunun tespiti ve ya kiymet 

takdiri ve sairesi için Muhtelit Mübadele ve 

Oayri Mübadiller Takdiri Kiyme Komisyonlarına 

müracaat etmesi lâzımgeleceği ve tevzi komis

yonu ise vazifesini bitirdiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Mal. V. ince işaret olunan komisyonlara 

müracaatı lâzımgeleceğinin arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar M 

372

K. tarihi

15-111-1930
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Arzuhal »verenlerin

adı sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası [I^ncümcn karan  ve no seljepton verildiği

112 Sabık 3F. açikdaöl 

Alay 174 T. 3 B.

9 kumandan vekili 

Emin Ef.

Aç i k ta kaldığından 

şikâyet

Ko. 3 F. 01 A. 174 T, 3 B. 9 sabık 

kumandan vekili Emin imzasıyla Yüksek Reislik 

makamma sunulan arzuhal En. inimize 

gönderilmiştir:

Dileği;

Kanuna mu.n^ayir olarak açığa çikarıldığı 

gibi uzun müddet D. H. lerde sürüldürüldü- 

ğünden bir an evvel mağduriyetten kurtarıl

masını isıcmıekten ibarettir.

M. ıM. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Mumaileyh müstahdem iken millî müca

delenin bidayeti safahatında hizmet ettiğinden 

ve şimdiye kadar terfi ettirilmiverek mağdur 

bırakıldığından ve bölük kumandan vekâletinde 

istihdam edilen bir zabitin bir daha takım 

kumandanlığında istihdam edilmiyeceğinden 

bahsile müteessir ve muğber bir vaziyet alarak 

müteaddit nasayıh ve tevkiflere rağmen vazife 

görmemekte ve verilen emirleri yapmamakta 

ısrar ve mafevkim istihfaf ve istihkar ve izinsiz 

kıt’asından gaybubet eylemiş olmasından dolayı 

evvela F.fil zabitan ve naklen Ko. sümeıa ve za- 

bitan D. H. lerince bidayeten ve nakzen cere

yan eden müteaddit muhakemeleri neticesinde 

emri icra etmemekte İsrarından dolayı her 

defasında kıt’asınca ayrı ayrı tecziye edilmek 

suretile cezalandırıldığından bu fiillerinden 

aderhi nK^s'uliyetine ve diğer fiilleri binnetice 

kabahat derecesinde takdir ve tavsif edilerek 

bu itibarla 1441 sayılı Icanun ahkâmına dahil 

bulunduğundan affına karar verilmiş ve bu 

son karar kendi talep ve istidası üzerine As. 

Tem. D. ince bittetkik temyiz istidasının 

tetkikine mahal olmadığına karar verildiği 

bildirilmiştir.

İcabi söyleşiIdikte:

D. H. lerce muhakemesi irtaç edilmiş ve 

Askerî Temyiz Mahkemesince de tetkik edilerek 

katiyet kesp eylemiştir. Kararın tekrar tetkikine 

kanunî imkân görülememiş olmağla başka bir 

muamele yapılamıyacağının arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A“ K. tarihi

373 15-111- 1930
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535

Arzuhal verenlerin 

adı sanı îve otıır- 

, dııklean ver

Arzuhal hulâsası

îznıirde gümrük kar

şısında Giritli Ahmet 

Ağanın kahvesinde 

sabık gümrük me

murlarından Radoslu 

Mustafa Vasfi

Memuriyet istiyor

Ivacüıııen kararı vo no sobepten verildiği

Sabık Gümrük memurlarından Mustafa Vasfi 

imzasıyie Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

İzmirin Yunan işgali zamanında memuri

yetten çekilerek istirdattan sonra 25 senelik 

hizmetine mukabil muayene memurluğuna talip 

olmuşsada açıkta bulunanlar yerleştirilmedikçe 

tayin olunamıyacağı cevabı verilmesi mağdu

riyetini mucip olduğu cihetle hakkının korun

masını istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

I - İzmirde münhal bulunmadığından 

ehliyeti ile mütenasip bir yere tayinini kabul 

eylemesi 1 0 -XI- 1926 tarihinde kendisine 

tebliğ edildiği halde kabul etmediği.

II - 19 - V - 1929 tarihinde İzmir baş 

müdürlüğünce Kuşadası muayene memurluğuna 

inha olunmuş isede o sırada muayene memur

ları kadronun ihtiyacı fazla bulunması dolayi- 

sıyle tayini kabil olamıyarak başka bir memuriyete 

intihapla inhası hususunun 26-1-1930 tarihinde 

cevaben yazıldığı;

3 - Esasen gümrük gelirini tahakkuk ettir

mekle mükellef bulunan muayene memurlarının 

bu meslekte ihtisas sahibi ve bilhassa gümrük 

tatbikat mektebinden mezun olmıyanların tayin 

olunmamaları idarece ittihaz edilmiş bir usul 

olmakla beraber halen muayene memurları 

kadrosunda ihtiyaçtan fazla memur bulunma- 

sHia ve müstedinin 335 senesindenberi bu 

meslekten ayrılmış bulunmasına binaen tekrar 

muayene memuru olarak tavzifi idare nokta

sından muvafık görülmediği bildirilmiştir.

îcabı söyleşildikte:

İstediği memuriyete tayinde İsrardan vaz

geçerek ehliyet ve liyakatine göre diğer bir 

memuriyet istemesinin arzuhal verene anlatıl

masına karar verildi.

Karar .A:' K. tarihi

374 15 -III-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

Aydında odacı A. 

Sarı Hacılar köyün

den Nuri ve arka

daşları

125

Köylerinden diğer 

bir mahalle nakilleri 

hakkında

Çal Kazasının Baklan 

Nahiyesine merbut 

Hazrettin Köyünden 

Köroğlu; Mehmet 

mahdumu Celil ve 

kerimesi Hava Ve

killeri Mustafa Remzi 

Ef.

Şikâyet

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Nuri ve arkadaşları imzalarıyla Yüksek Reis

lik makamına sunulan arzuhal Encümenimize 

gönderilmiştir.

Dilekleri :

Akseki'nin arazisiz, odunsuz ve susuz 

köylerinden biri olan Sanhacılar köyünden 

toplu olarak diğer münbit ve mahsuldar bir 

mahalle nakillerini istemekten ibarettir.

Dahiliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

İmza sahipleri esasen zürra olmadıkları gibi 

arazileri de bulunmadığı ve kendileri ticaretle 

iştigal edip maişetlerini temin edemediklerin

den arazi talebinde bulundukları anlaşılmış ve 

kadim ahalinin borçlanma kanunundan istifade 

edebilmeleri binnefis çiftçi olmalarıyla mümkün 

bulunmuş olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyieşildikte :

Borçlanma kanununun 2 inci maddesi mü- 

eddasına mutabık olan işbu mütalaaya göre 

dilekleri yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 

verenlere anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

375 15- I I I - 1930

Mustafa Remzi imzasiyla Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal encümenimize 
gönderilmiştir .

Dileği :

Müvekkillerine ait tapulu bir tarlayı tegal- 

lüben kendi uhdesine geçiren Çal tapu memuru 
İbrahim Ef. den şikâyet eylemektir .

Mal.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Tapu kayıtlannda hukukî kıymetlerini 

kaybetmiş olan gayri menkul emvalin tasfiyesine 

dair 1515 sayıh kanunun i inci maddesine 

tevfikan alâkadaranın ihtiyar heyetinden getir

dikleri ilmühaber ve muamele sahibinin arzu

su üzerine iddia edilen arazinin mahalline 

gidilerek keşif ve tahkikat yapılmış isede 

nizamname henüz D. Ş. sında tetkik edilmekte 

olup bunun vuruduna intizaren muamelesi 

tehiredildiği ve senet verilmediği bildirilmiştir.

İcabı söyieşildikte:

Ortada sui istimale dair bir muamele bu

lunmayıp ancak 1515 sayılı kanunun 3 üncü 

maddesinde tasrih olunan nizamnamenin henüz
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

dukları yer_____

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

688 Kırşehir Vilâyetinin 

Avanvs Kazası hu

susi muhasebe Sü

vari Yusuf Ef.

Tasfiye h.

375 Erbeaanın Sucuklu 

mahallesinden Yetim 

oğlu Asım

İskânları h.

ikmal edilmemesinden mütevellit bir teehhür 

vukua geldiği anlaşılmağla keyfiyetin arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

376 15-111-1930

Yusuf imzasıyla Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. ize gönderilmiştir.

Dileği:

Avanos kazası muhasebei hususiye tahsil

darlığından tasfiyeye tabi tutulması kanunsuz 

olduğundan hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta;

Mumaileyhin vazifesini ifada aczinden do- 

! layı memurin kanununun muvakkat 1 inci 

I maddesine tevfikan hakkında muamele yapıl- 

I dığı ve tasfiye kararının D. Ş. sınca tasdik 

I  edildiği bildirilmiştir.

I İcabı söyleşildikte:

j Tasfiye kararının D. S. sınca da tasdikine 

I binaen bu bapta yapılacak bir muamele olmadı- 

I ğının arzuhal verene anlatılmasına karar verildi. 

; ' Karar A? K. tarihi

377 15- 111- 1930

15 kişi namına Yetimoglu Asım imzasıyla 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Trabzonun istilasında Erbaaya geldikleri halde 

henüz iskân edilmediklerinden şikâyet eylemektir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Müstedi istirdattan sonra memleketine giderek 

ve oradaki gayri menkul mallarını satarak millî 

emlâkten mal almak maksadiyla tekrar dahile 

geldikleri cihetle iskân haklarını iskat etmiş 

ve binaenaleyh icar ve ya işgali altındaki 

köy mübadil Rumlardan kalma olduğu için 

borçlanma suretile verilmesine imkân olmadığı 
bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte :

Gelen karşıhğa göre dileklerini yerine 

getirmeğe kanunî imkân bulunmadığının 

arzuhal verenlere anlatılmasına karar verildi .

Karar No K. tarihi

378 15 - III 1930
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası l^ııcüırıen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

Çankırı Şabanözûnün' 

sarısu köyü ahalisi | 

namına Muhtar Ma- : 

caroğlu M. Ali i

Arazisine * tasarruf 

iddia edildiği hak

kında

260 I  Karşıyaka Alay- | 

I  beyde yeni inşa !

edilen Fabrika kar- ! 

I şısında mukim Mus- i 
i tafaoğlu Mehmet Ali

Tasfiye kararı h.

Macaroğlu M. Ali imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Köylerinin ta evleri avlusuna kadar olan 

arazisine tasarruf iddiasının mahkemece kabulü 

üzerine otlak, sulak, odunluktan mahrum kal

dıklarından haklarının korunmasını istemekten 

ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Mevzubahis* arazinin Gün doğmuş ve sair 

bir kaç köye ait oMuğu halde müşteki Alinin 

I muhtar bulunduğu köy halkından bir ikisinin 

j işbu araziye vaki müdahaleleri üzerine müddei 

j köylüler Çankırı Mahkemesine men'i müdahale 

I  davası ikame ederek müdahalenin men'ine 

i dair 1Q-X1- 340 tarihinde karar aldıkları 

I ve bu karar da 2 4 -XI- 341 tarih ve 

i sayılı ilâmile iki def’a Temyiz Mahkemesinin 

tasdikine iktiran ettiği ve müddei köylüler 

I tarafından icraya vaz edildiği ve Temyiz Mah- 

I kemesince tasdik edilen hükümlerin icrasına 

j karşı yapılacak bir muamele olmadığı bildiril- 

I miştir.

i İcabı söyleşildikte:

; Şikâyetinin yerinde olmadığının arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.ı
i Karar ,1’ K. tarihi

i 379 l"5 oTQ3

Mustafa oğlu Mehmet Ali imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Hakkında verilen tasfiye kararının 36 se

nelik hizmetile telif kabul etmiyeceğine bina

en mezkûr kararın kaldırılmasını istemekten 

ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Mumaileyh 1 - IX - Q2Q tarihinde yeni Türk 

harflerini okuyup yazamadığından dolayı tas

fiyeye tabi tutularak vazifesine nihayet veril

diği ve bir an evel tahsisini talep etmekte 

olduğu tekaüt maaşı yapılmak için bazı isti- 

lâmlarda bulunulmuş olduğundan cevapları



-  11

«J
•§ o 
N Z

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

592 Eskişehirde Adliye 

Dairesi ittisalinde 

Kahveci Memet Ali

405 Pazar kazasının Hu- ' 

' disa köyünden Pur- j 

fut oğullarından Arif: 

oğlu Tursun Ali

Af H.

Adlî hata hakkında

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

geldiğinde tahsis muamelesinin ikmal edilece

ği bildirilmiştir.

İcabı söyieşildikte:

Yapılan muamelede kanunsuz bir hal görü

lemediğinin ve tekaüt maaşının tahsisi için 

muamele neticesini beklemesinin arzuhal ve

rene anlatılmasına karar verildi.

Karar A" 

380

K. tarihi 

25-Ilİ- 1930

Mehmet Ali imzasiyla Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir .

Dileği :

Oğlu Osmanın mahkûmiyetinde adlî hata 

bulunduğu cihetle tashihini istemekten ibarettir.

Ad. V. i ne yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Osmanın; Haşan Hüseyinin cebir ve şiddet 

istimalile -275- lirasmı ahiz ve gasp ettiği 

sabit olduğundan Türk ceza kanununun 495 

ve 497 inci maddelerine tevfikan 7 sene ağır 

hapse mahkûm edilerek işbu hüküm Temyiz 

Mahkemesince tasdik edildiği ve hakkında 

sadır olan bu hükümde adlî hata bulunmadığı 

bild irilm iştir.

İcabı söyieşildikte :

Dileğinin yerine getirilmesine kanunî imkân 

bulunmadığının arzuhal verene anlatılmasına 

karar verild i.

Karar M K. tarihi

381 ~  ̂ ıT'-Trrr93o
Tursun imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Mahkûmiyetinde adlî hala bulunduğundan 

affini istemektir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı
lıkta:

I - Müsted’i Tursun Temyiz Mahkenıesince 

musaddak Rize Ağır Ceza Mahkemesinin 

30-111-927 tarihli ilâmıyla kasten ve tehev- 

vüren katil maddesinden dolayı eski ceza 

kanununun 174 üncü ve Türk ceza kanunu

nun 56 ve 588 inci maddelerine tevfikan 

tenzilen ve tahvilen 12,5 sene hapse mahkûm 
olduğu;
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encüm en kararı ve ne sebepten verild iğ i

306 Yeşil köyde hatbo- 

yunda İstanbul Pa

ket gümrüğü sabık 

Müdürü Tevfik B.

İKramiye istiyor

i II — Müstedinin 8-V1I-929 tarihinde ver-

I diği karar tashihi istidası üzerine C. M. U.

liğince evrakı celp ve tetkik olunarak kararın

I tashihini müstelzim sebepler görülemediğinden

I talebi reddedildiği gibi muhakemesinin iadesi

i talebi de mahalli mahkemesince bittetkik

j kabule şayan olmadığına dair verilen karar

I aleyhine acele itiraz yoluna müracaat etmişse

! de itirazı Trapzon Ağır Ceza Mahkemesince

I tetkik olunarak yine gayri varit olduğundan

! reddine karar verildiği bildirilmiştir, 

i İcabı söyleşildikte:

I Arzuhal verenin dileğini yerine getirmeğe

: kanunî imkân bulunmadığının kendisine anla-

! tılmasına karar verildi.

! Karar .V K. tarihi

382 15- III - 1930

İstanbul Paket Müdürü sabık Tevfik imza- 

sila Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

45 sene hizmetten sonra tekaüt edildiği 

halde kanunen müstehak bulunduğu ikramiye 

verilmediğinden hakkının korunmasını iste

mekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müstedinin tekaüde sevkedildiği sırada 

mevcut tahsisat kâmilen sarfedilmiş olmasından 

bittabi ikramiyesinin itası mümkün olmadığı 

gibi 1929 senesi tahsisatı da ayni suretle 

kâfi gelmediğinden bir kısım memurların da 

tekaüt ikramiyeleri verilemediği ve 1928 sene

sinde tekaüde sevkedilip ikramiyeleri verilmiyen 

memurlar için bu sene düyunundan ve 1929 

senesi bütçesinin 289 uncu fashndan da 

tahsisat istenildiği ve kabulü halinde işbu 

ikramiyelerin derhal verileceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

İkramiyesini almak için tahsisatın kabulünü 

beklemesinin arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A" K. tarihi

383 15-III-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

39 Mütevelliler cemiyeti 

U. Kâtibi Kirami B.|

Tahsisat

hakkında

672 Erzurum Tatbikat 

Mektebi Muallimle

rinden A. Münir ef.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

verilmesi

Hakkının korunması 

hakkında

Mütevelliler cemiyeti U. K. Kirami imzasıyle 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal En. 

inimize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Suriye ve Mısırdaki hususi vakıfların mü

tevellileri mutazarrır olduğundan icap eden 

teşkilatın yapılması İçin Ev. U. M. lügünce 

400,000 lira tahsisat verilmesini istemekten 

ibarerettir.

Ev. U. M. lüğüne yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Hayratı Türkiyede ve akaratı Sürye ve 

Mısır gibi Ecnebi memleketlerde kalmış olan 

vakıflar bulunduğu gibi aksi vaziyeti haiz vak

ıflar da mevcut bulunduğundan işbu mühim 

mes'elenin şahsî teşebbüslerle değil , ahdî 

hükümlerle mütekabilen halli iktiza etmekte ve 

bundan dolayı mezkûr memleketlerde vakıfları 

bulunan bazı mütevellilerin şahsî teşebbüs ve 

takipte bulundukları da görülmekte isede bunlar 

için Ev. bütçesinden açıktan (400,000) lira gibi 

mühim bir meblağın tefrik ve itasına imkân 

görülmemekte ve binaenaleyh varidatı müsait 

olmıyan mülhak B. vakıf masraflarına varidatı 

müsait diğer bir vakıftan muavenet yapılması

na da imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte :

Arzuhal verenlerin isteğine karşı Ev. U.M. 

lüğünden verilen karşılık En. inimizce de 

muvafık görülmegle dilekleri yerine getirileme

yeceğinin kendilerine anlatılmasına karar 

verildi.
Karar J\y K. tarihi

384 15-III-1930

Erzurum Tatbikat Mektebi muallimlerinden 

A. Münip imzasıyla Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

-Dileği :

V. emrine alınması kanuna mugayir bulun

duğu cihetle hakkının korunmasını istemekten 
ibaretti.

Mf.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhin tatbikat mektebinde muallim

lik yapmak iktidarı bulunmadığı gibi çok 

seneler emeği sebk etmesi dolayısıyla talim 

sicillinin bütün icabatı yapılmadığı ve Maarif
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Î4

Arzuhal hulâsası i î'^ncünıen k a ra n  ve ne sebepken verild iğ i

613 İs. U. M. Mümey

yizlerinden jandar

ma tabur kâtiplerin

den mütekait Hanefi 

B. zevcesi Firdevs H.

Maaş istiyor

Teşkilâtı kanununun 22inci maddesi mucibince 

Mf. V.i bir muallimi sebep dermiyanına lüzum 

görmeden sınıf ve maaşına halel g:elmemek 

üzere diğer bir mektebe nakil edilebileceği ve 

mumaileyh derecesine ve maaşma halel gel

meksizin yalnız mektebi değiştirilmiş olduğu 

bild irilm iştir.

İcabı söyleşildikte :

Mf. V. ince yapılan muamelenin kanuna 

muvafakati anlaşılmağla tekrar tatbikat mekte

bine nakli kabil olmıyacağının arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi .

Karar K. tarihi

385 15 -I I I-1930

Hanefi B. zevcesi Firdevs imzasıyla Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal Encümeni

mize gönderilmiştir.

Dileği ;

Müteveffa zevcinin son hizmetlerinin dikkat 

nazarına ahnarak kendilerine tahsis olunan eytam 

ve eramil maaşının tashihini istemekten ibarettir

Dahiliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşı hkta :

Müteveffa Hanefi Efendi jandarmadan 499 

kuruş maaşla tekaüde sevk edilmiş ve vefatına 

binaen ailesi efradına askerî tekaüt kanununun 

37 inci maddesi mucibince 245 kuruş maaş 

tahsis edildiği, ahiren tavzif edilmiş olduğu 

iskân memurluğunda sebkeden son hizmetinden 

dolayı tekaüdiyesine zam icrasına mülkiye 

tekaüt kanununun 10 uncu maddesile askerî 

tekaüt kanununun 14 üncü maddesini müfessir 

Ş. D. in 2 - X - 334 tarih ve 458 sayıh 

tefsiri kararı mucibince imkân bulunmadığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte : •

Dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar A"

386

K. tarihi

I5-1II-1930
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5  ! Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal huL .̂sası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Tekirdağı Vilâyeti 

Saray kazası göseler 

köyünden Aziz oğlu 

Raşit Kenan

563| Trapzonda taksimde 

I sakin Tütün inhisar 

I idaresi nakliyat mü

teahhidi Alemdar 

zade İsmail Ef.

Serez mübadil

lerinden Tekir da

ğında mukını Hacı 

Mehmet veresesi 

Zehra Sait ve Os- 

mein Emine ve Ayşe

Gözlerinin

hakkında.

tedavisi Aziz oğlu Raşit Kenan imzasile Yüksek 

Reislik Makamına sunulan akzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Gözlerinin tedavisi için bir hastaneye 

yatırılmasını istemekten ibarettir.

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

karşılıkta:

Müstcdinin İstanbulda Gureba hastanesinde 

yatırılarak lâzım gelen müdavatının yapılması 

V. çe tensip edilerek keyfiyet mezkûr hastane 

baş tabipliğine ve Tekirdağ S ve İç. M. M. 

lüğüne yazıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Mezkûr hastaneye müracaat etmesinin arzu

hal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar ;V

;87

K. tarihi 

15- III - 1930

Nakliye ücretinin ı İsmail Hilmi imzasile Yüksek Reislik Ma- 

kesilmemesi H. ' kamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

I Dileği:

. Trabzon’la Erzurum arasında tütün nakle

derken aşkıya tarafından tütünlerin gasp olun- 

I masından dolayı tütün bedeli istihkakı olan 

I nakliye ücretinden kesilmek istenildiği cihetle 

. hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

Mal. V. ine ynzılan tezkereye ğelen karş- 

I hkta:

I Nakilerin bu bapta bir suçu görülmediği 

I yapılan tahkikattan anlaşılmağla nakliye ücre- 

i tilerniin verilmesi lüzumunun mahalline yazıl- 

1 dıgı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileği yerine getirildiğinin arzuhal verene 

I anlatılmasına karar verildi, 
j Karar K. tarihi

388 1930-111-15

Zaptedilen dükân h. | Merhum hacı Mernet veresesi Zehra ve 

I kardaşlan imzalarıyla Yüksek Reislik Makamına 

i sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir, 

j Dilekleri:

' Kendilerine teffiz olunan bir dükânın Ev.

I idaresince zaptedildiğinden şikâyet olunmak

tadır.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Ev. U. M. lüğüne yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

İşbu dükkân icareteynli evkaftan olmasına 

mebni kanunu mucibince Q-II-927 tarihinde 

evkafa devir edilerek kaydı, vakıf namına 

tashih edilmiş ve 26-IV-928 tarihinde idare 

heyetince müttahaz karara istinaden mülkiyeti 

bilmüzayede talibine ihale ediimiş olduğu ve 

müstedilere iskân dairesinin iş'arı üzerine tapu 

senedi verilmiş isede işbu muamele kanuna 

muhalif yapıldığı tahakkuk etmekle keenlem- 

yekün addedildiği ve esasen Tekirddğ vilâyetin

deki rumlardan kalan emlâk muhacirler ihtiya

cından fazla olduğundan evkafa müdevver 

olanlara müdahale edilmemesi Da. V. inden 

iş’ar olunduğu ve Evkaf İdaresinin dükânlara 

vazıülyet bulunmakla beraber muaccel bedeli 

mukabilinde satmış olduğundan müstedilere 

verilmiş olan tapu senetlerinin iptali dava 

edilmekle yolsuz olarak verilen mezkûr tapu 

senetlerinin iptaline Tekirdağ Asliye Mahkeme

since karar verildiği ve şu hale göre vaki 

muamelede kanuna muğayir ve yolsuz bir 

muamele görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Yapılan muamelede kanuna. mugayir ve 

yolsuz bir hal görülmediğinin arzuhal veren

lere anlatılmasına karar verildi.

Karar jV K. tarihi

389 15-111-1930

2’. B. M. 31. Matbaası



29-111-1930
Cumartesi T. B. M. IVI.

ARZUHAL ENCÜMENİ

Cumartesi günleri 

basılır ve dağıtılır

HAFTAL. IK  KARAR C E T V E I. İ

Sayı :1 2  i — -
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Viyanada Nasyonal 

otelinde Sakin Hüse

yin

407

542

Af istiyor

Konyada veni otel 

mûstecirleri müte

kait kaymakam Galip 

ve Parlakzade M. 

Vehbi El.

Dükânlarında ka - 

dehle müskirat sat

mağa ve muganniye 

bulundurmağa mü

saade olunmadığına 

dair

Hüseyin imzasıyla Yüksek Reislik Makamı

na sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

5,6 Senedir İstiklâl mahkemesi kararıyla 

millî sınır haricine çıkarılmış isede bu baptaki 

kararın tadil ve memlekete gelmesine müsaade 

edilmesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta;

Müsted'i Hüseyin Attar aslan Bağdath o- 

lup İstanbulda Mercan da ticaret yapmakta 

iken İstanbulda bulunan İraklı zabitam yol 

paralarını vererek îraka yollamak suretile 

millî ordunun kuvvetini azaltmağa çalıştığı 

anlaşılarak tanzim edilen tahkik evrakıyla bir

likte Ankara İstiklâl mahkemesine sevkedil- 

miş ve cereyan eden muhakemesi neticesinde 

millî sınır dışına tardına karar verilmiş olma

sından dolayı 21-V-341 tarihinde Beruta 

gönderildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal veren hakkında verilen karar ve 

yapılan muamelenin haksız ve yolsuz olmadığı 

görülmekle dileği yerine getirilemiyeceğinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar M 

390

K. tarihi

2 3 -III-  1930

Mütekait kaymakam Galip ve Parlakzade 

Vehbi imzalarıyla Yüksek Reislik Makamına 

sunulan iki arzuhal En. imize gönderîlmiştir.

Dilekleri:

Kahve hanelerinde kadehle müskirat satmağa 

ve muganniye getirmelerine müsaade olunma

dığı ve bu ise ticaretin serbestisi prensipine 

mugayir bulunduğu için kanuna mugayir
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

İstanbul Kadıköy 

Osmanağa mahal - 

lesi kâğıtçı başı so

kağı 24 numarah 

hanede Mihrican H.

Bir yüzbaşı 

lenmesi H.

ile ev-

yapılan bu muameleye meydan verilmemesini 

istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Mûsted'ilerin çalgı çaldırmak ve kadehle 

müskirat vermek üzere gazino haline getirmek 

istedikleri yer, bir kaç mağazanın üstünü teş

kil eden ve elyevm otel olarak kullanılan 16 

odalı bir mahal olup gizli yerleri de ihtiva 

eden ve daima zabıtanın nazarına çarpmıyacak 

ve fuhuş ve kumar gibi memnu fiillerin icra

sına müsait bir mahal haline kalbi mümkün bu

lunduğundan diğer gazinolar gibi zemin katında 

ve bir salondan ibaret bir yer tedarik ettikleri 

takdirde, usul ve nizamına tevfikan müsaade 

edilebileceği ve bununla beraber bu gibi 

mahallerde dansöz ve muganniye bulundurul

ması VI - 926 tarih ve 909 sayılı kanunla 

meriyetinin devamı teyit^ olunan polis nizam

namesinin 80 inci maddesi hükmüne istinaden 

bu gibi uygunsuz kadınların hem fuhuşla 

iştigal etmek suretile ahlâk ve umumî sıhhati 

ifsat ve aile sahibi erkekleri israfata sevk 

ederek aile ocaklarını yıkmak suretile de İçti

maî refahı ve memleket iktisadiyatını ve 

vak'alar budusuna sebebiyet vererek umumî 

asayişi ihlâl eylemek suretlerile tahakkuk eden 

mazarratlarına binaen men edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Filhakika 909 sayılı kanunla meriyetinin 

devamı teyit olunan polis nizamnamesinin 

80 inci maddesi bu bapta pek sarih hükmü 

ihtiva eylediğinden yapılan muamelenin kanu

na mutabık bulunduğunun ve dilekleri yerine 

getirilemiyeceğinin arzuhal sahiplerine anlatıl

masına karar verildi.

Karar K. tarihi

391 23- III-  1930

Mihrican imzasıyla Yüksek Reislik Makamı

na sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

150 liklerden Kirez Hamdinin kızı bulun

ması dolayısile kendisile evlenmeğe talip bu

lunan yüzbaşı Halit B. le izdivacına müma

naat olunmamasını istemekten ibarettir.
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası

132 Samsunda Gümrük 

caddcsinde komsiy- 

oncu Rizeli Memet 

Şevket Efendi vasıta- 

sile Sabık Samsun 

Beşinci kol Tütün 

Tahrir Memuru Ha- 

mit

283 Konyada Jandarma 

Zabit mektebinde 

3201 Yüzbaşı Ke

mal Ef.

Tekrar istihdamı H.

Encümen kararı ve no sebepten verildiği

D. H. çe verilen 

kararın tekrar tet

kiki hakkında

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

K. O. 3 kumandanlığına da yazıldığı veç

hile yüzbaşı Mahmut Halit E. nin Kirez 

Hamdinin kızı ile teehhülüne kanunî bir mani 

bulunmadığı ve ancak bu zatin malûm olan 

vaziyeti hasebile ve bu vaziyetten mütevellit 

askerî mahzur mülâhazasıyla bizzat kendisinin 

mezuniyet istemekten içtinap etmesi lüzumu 

derkâr bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar M K. tarihi

392 23 -III- 1930

Hamit imzasıyla Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Tekrar istihdamına dair En. Imizce veri

len kararın Tütün idaresince infaz olunmadı

ğından mağduriyetten kurtarılmasını istemekten 

ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhin tayin edildiği Sinoba gitmekten 

imtina eylemesi üzerine kaydı terkin edildiği 

ve tahrir memurlarının ücretli müstahdemin

den bulunması ve imtina üzer;ne açığa çıkarı

lmış olması ve esasen sinni ve iktidarı tahrir 

memurluğunu ifaya gayri kâfi görülmesi dola

yısıyla idarenin ne tazminat vermesine ve 

nede tekrar istihdamına bir mecburiyeti 

bulunmadığı bildirilmiştir.

Dileği yerine getirilemiyecğinin arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar M K. tarihi

393 23- III-  1930

Konya Jandarma mektebinde Yüzbaşı Kemal 

imzasıyla Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

D. H. çe hakkında verilen kararın tekrar 

tetkikini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:



- 4 -
A r z u h a l  v e r e n l e r i n  

a d ı  s a m  v e  o t u r 

d u k l a r ı  y e r

Arzuhal hulâsası Encümcn kararı ve ne sebepten verildiği

707 îstanbulda Haliç Fe- 

nannda kubur beli 

caddesinde 66 A" 

hanede sakin Ahmet 

Arif

Sebepsiz Açığa çıka

rıldığından şikâyet

464 Tekirdağında Tekav- 

vur ağâııda Ulu- 

burlu Malmüdürü 

Sabıkı Salih Ef.

Mumaileyhin muhakemesinin halen K. O . 7 

ûm.era ve zabitan D. H. ince nakzen rüyet 

edilmekte bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Yeniden yapılmakta olan muhakemesi netice

sine intizar eylemesinin arzuhal verene anlatıl

masına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

3Q4 23-111-1930

Hakkında tatbik olu

nan tasfiye kararın

dan şikâyet

Ahmet Arif imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Adana Tütün inhisar idaresindeki memuri

yetinden sebepsiz olarak açığa çıkarıldığından 

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta :

Müsted'inin âmiri aleyhinde iftira mahiye

tinde şikâyette bulunması ve bu şikâyetinin 

tahakkuk etmemesi üzerine dahilî talimatname 

ahkâmına tevfikan açığa çıkarıldığı ve tebeyyün 

eden zimmetini ödedikten sonra yine sınıfı 

dahilinde bir memuriyete tayin edileceği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Bir memuriyete tayin olunabilmek için 

bir an evvel zimmetini ödemesi lâzımgeldiğinin 

arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar A’ K. tarihi

395 23-III-1930

Uluburiu Mal Müdürü sabık Salih imza- 

siyle Yüksek Reislik Makamına sunulan arzu

hal En. imize gönderilmiştir.

Dileği;

Hakkında tatbik olunan tasfiye muamele

sinin haksız olduğundan hakkının korunmasını 

istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müsted’inin ehliyetsizliğile beraber vazife

sinde bir çok noksanlar bulunduğu gibi tahsi

linin de rüştî derecesinde olmasına göre vücu

dundan istifade olunamıyacağı anlaşılmağla 

tasfiyesine karar verildiği ve bu karara karşı
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3 O

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

432 Manisa Muradiye K. 

Boşnak Melek

Evvelce kendisine 

verilen bağın istir

dadından şikâyet

716 Tayyare Birinci ta

bur Park malzeme 

depoları M. M. Zûl- 

fükar Ali

Terfii hakkında

D. Ş. sına vukubulan müracaatı kanunî müd

detten sonra olmasıyla iddiasının reddine karar 

verildiği ve hakkında başkaca muamele yapıla- 

mıyacağı bildirilmiştir.

Mal. V. inden davet olunan memur huzu- 

rıyla yapılan tetkikat neticesine ve dosyasının 

münderecatına ittila hasıl olmuştur.

İcabı söyleşdikte;

Arzuhal veren hakkında tatbik olunan tas

fiye muamelesi nefselemre muvafık görülmeğle 

dileği yerine getirilemiyeceğiııin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar * K. tarihi

396 23 - 111- 1930

Boşnak Melek imzasıyla Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal encümenimize gön

derilmiştir.

Dileği:

Manisada imar ettiği bir bağın elinden 

alındığı cihetle hakkının korunmasını istemek

ten ibarettir.

Dahiliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

Karşıhkta:

Metrûk bağlardan yenice ve delice namı 

altındaki akşamı hakkında vilâyet idare heye

tince bir karar ittihaz olunmuş işedi V. çe 

tasdik olunmaması ve metrûk mallann kanun 

mucibince mübadillere muhassas bulunması 

hasebile mezkûr bağlar nısfının imar edenlere 

terki kanuna muvafık görülmediğinden alâka

darların bu baptaki < talepleri ret olunmuş ve 

müsted’ide bu meyanda bulunmuştur denil

mektedir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal verenin bu bapta bir hakkı görü

lemediğinden keyfiyetin kendisine anlatılma

sına karar verildi.

Karar jV K. tarihi

397 23 - İH -1930

Zülfükar Ali imzasıyla Yüksek Reislik Maka
mına sunulan arzuhal encümenimize gönderil
miştir.

Dileği:

927 senesinden daha evvel terfie müstehak 

olduğu halde muvaffak olamadığı cihetle hak-
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

Nemlizade Rahmi 

B.

Encüm en kararı ve ne sebepten verild iğ i

Hapisaneye verdiği 

ekmek alacağının 

verilmediğinden şi

kayet

kının korunmasını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

I - VI - 929 tarihinden itibaren mer'iyet 

mevkiine konulan 1455 sayıh askerî memur

lar kanununa kadar hesap M. sınıfının kabu!, 

istihdam ve terakkileri 23 - IX - 329 tarihli 

nizamnameye tevfikan icra kılınırdı. Buna bi

naen 1 - X I-318 tarihinde filî askerî hizmete 

duhul eden mumaileyh filî hizmette ve hesap 

memur vekilliği rütbesinde bulunması lâzım 

gelen 9 sene hizmetten sonra 14 - XI - 327 

tarihinde hesap memur muavinliğine terfi edil

diği;

II - Bu rütbede beklemesi lâzımgelen 3 sene 

sonra hesap memurluğuna terfii lâzım isede 

bu terfide nizamname mucibince mafevklerince 

kabiliyet ve iktidarı tasdik dahi şart olmasın

dan ancak l - III - 334 tarihinde hesap me

murluğuna terfi edildiği:

III- Bundan sonra kendisine ancak l-VI-341 

tarihinde terfi sırası gelmiş ve bu tarihte 2 

sınıf muamelât memurluğuna terfi edildiği;

IV - Mumaileyhin son rütbesindeki nasbına ve 

askerî memurlar kanununun 8 inci maddesine 

göre kendisine 929 senesi terfiinde sıra g 1- 

mediğinden terfi kademelerinde kaybolmuş bir 

hakkı olmadığı ve emsaline tatbik edilen mu

amele dahilinde kendisi de muamele gördüğü 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Verilen izahata göre ortada kaybolmuş bir 

hak bulunmadığının arzuhal verene anlatılma

sına karar verildi.

Karar M K. tarihi

398 23-III-1930

Nemlizade Rahmi imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönde
rilmiştir.

D ile ğ i:

Trabzon hapishanesine verdiği ekmek bedeli 

henüz tesviye edilmediğinden alacağının bir 

an evvel verilmesini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mezkûr alacak 928 senesinde tahakkuk 

edip mübayaatın tahsisat fevkinde yapıldığı
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Arzuhal verenlefin 

adı sanı îve otur

duk learı ver

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

655 Ödemiş dava vekil

lerinden Lütfi ve 

arkadaşları

Boruya k’abulleri hak

kında

1021 Güvar Malmüdürü 

Sabıkı Kasım Ef.

anlaşılmış ve bütçede karşılığı olmıyan her 

hangi dir borcun kanunen tesviyesine imkân 

görülemediği ve şu kadarki Devlet namına 

hizmet ifa eden hak sahiplerinin bu hususta 

sun'u ve taksiri olmadığından, bu şekilde tah

sisat hırici yapılan taahhüdat miktarı tespit 

edildikten sonra hak sahiplerinin mağduriye

tlerine meydan kalmamak üzere işbu paraların 

tesviyesi için tahsisat alınacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte;

Keyfiyetin arzuhal verene anlatılmasına 

knrar verildi.

Karar No K. tarihi

399 23 - III 1930

Ömer Lütfi ve arkadaşları imzalarıyla Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir .

Dilekleri :

Zuumlarına göre Avukat ile dava vekili 

arasında bir fark bulunmadığından dava vekil

lerinin baro teşkil olunan mahallerde dahi 

vekâlet icra edebilmeleri için bir kanun mad

desi kabulünü istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildiktee :

21-XIî-i928 tarih ve 77 sayıh kararımızla 

avukatlar kanununun 12 inci maddesinin linçi 

fıkrası mucibince bu dileğin yerine getirilmesi 

kabil olamıyacağı teyit edilmiş ve bu kararı 

tağyir edecek ortada bir sebep görülememiş 

olmağla keyfiyetin arzuhal verenlere anlatılma

sına karar ve rild i.

Karar M 

400

K. tarihi 

23-111-1930

Tasfiye kararının kal

dırılması H.

Sabık Malmüdürlerinden Kasım imzasıyla 

Yüksek Reislik Makamına Güvardan çekilen 

Telgraf En. imize gönderilmiştir .

D ile ğ i:

Tasfiyeye tabi tutulmasına kanunî bir sebep 

olmadığından mağduriyetten kortanimasmı 

istemekten ibarettir .

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Mumaileyh 295 tevellütlü olup tahsili rüştî 

derecesinde olduğu ve Malmüdürlûğûnden 

evvel 2 defa tahsildarlıkta bulunduğu ve



- 8
cd
x:

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

92 Bozkırahırlı Köyün

den Karadayıoğlu 

Hüseyin

Müftü ve tapu me

muru haklarındaki 

tahkikattan şikâyet

muamelattaki aczinden sarfınazar icraat ve 

siyaseti hükümete müdahale ederek vazifenin 

icabatile telif edilmiyecek fe'al ve harekâtı, 

memuriyetinin devamında mahzuru dai bulun

duğu cihetle memurin kanununun muvakkat

1 inci maddesine tevfikan vazifesine nihayet 

verildiği ve işbu idari kararı aleyhine D. Ş. 

suna müracaat etmesi lâzımgelirken buna da 

tevessül eylemediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Mal. V. den davet olunan memur huzurıyla 

da yapılan tetkikata ve dosyasının mündereca

tına göre arzuhal veren hakkında yapılan 

muamelenin kanuna mutabık olduğu anlaşıl- 

mağla dileği yerine getirilemiyeceğinin kendi

sine anlatılmasına karar verildi.

Karar J\î’ K. tarihi

401 23-IH - 1930

imzasıyla Yüksek 

arzuhal En. imize

Karadayıoğlu Hüseyin 

Reislik Makamına sunulan 

gönderilmiştir.

Dileği:

Müftü Tevfik ve Tapu Memuru Ali Ef. 1er 

hakkında yapılan tahkikatın bunları siyanet 

maksadıyla yapıldığı cihetle bitarafane olmadı

ğından şikâyet eylemektir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müstedi ve arkadaşlarının evvelce Bş. V. 

Cel. ye verdikleri 3-X-928 tarihli arzuhalları 

üzerine yapılan tahkikatta, iddia eyledikleri 

köy sınırı dahilinde tapuca evkaf namına bir 

gûna emlâk ve arazi kaydi bulunmadığı ve 

köyden Emin Ef. zade Tevfik ve Rıza Ef. lerin 

alelûsul lâzımgelen müspit evrak ile müracaat 

ve taleplerine mebni mevzu usul ve mutat 

merasim dairesmde kaza idare meclisi kararıyla 

babalarından intikal eden 14 parça arazinin 

XII-338 tarihinde beyinlerinde taksimi icra ve 

namlarına tescil muamelesi ifa ve yine mumaileyh 

Tevfik Ef. nin Dereli Hüseyinden 313 tarihinde 

haricen teferrug eylediği 2 parça tarlada 

(hakkı kararı) sabit olmakla 1-334 tarihinde 

namına tescil muamelesi ikmal edildiği ve şu 

hale göre idareten yapılacak bir muamele 

olmadığı ve müftüye ait şikâyet dosyasının
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Arzuhal verenlerin
adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne seberpten Yerildii^

102 Mütekait askerlerden 

birinci mülazım ad

liye odacı lanndan 

Ahmet rüştü Ef.

479

479

İstanbul Hasır 

iskelesi Tuzcular 

Sokağı M 31 R- 

Fehmi ve Ş. sı 

İstanbul Pirinç tüc

carlarından Abdul- 

vahap ve ar

Di. İş. Rs. liğine gönderildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Tapuca yapılan muamelenin kayda ve 

kanuna mutabakatı cihetile bu bapta başkaca 

muamele yapılamıyacağının ve müftü hakkında 

yaptığı şikâyete karşı gelecek cevabın ayrıca 

bildirileceğinin arzahal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar M K. tarihi

402 23-III-1930

Tekaüt Maaşının 

kesilmesinden şikâyet kamına sunulan 

miştir.

Ahmet Rüştü imzasıyla Yüksek Reislik Ma- 

arzuhal En. imize gönderil -

hariçten gelen Pi

rinçlerden İstihlâk 

resmim ahnmasına dair

Dileği:

Ad. odacılığına tayininden dolayı tekaüt 

maaşı verilmemesi mağduriyetini mucip oldu

ğu cihetle hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

Mal. Y. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Mumaileyhin 20 lira ücretle adliye odacı

lığına tayin edilmesine mebni barem kanunu

nun 14 üncü maddesi mucibince yalnız teka

üt maaşının tahsisatı verilmemekte olduğu 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşdikte:

Muamelenin kanuna mutabakatı cihetile 

dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal vere

ne antatılmasına karar verildi.

Karar jV? K. tarihi

403 3 2 - IİM 9 3 Ö

Abdulvahhap ve arkadaşları imzalanyla 

İstanbuldan Yüksek Reislik Makamına çekilen 

Telgrafla R. imzasıyla sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir:

Dilekleri:

Memlekete hariçten giren pirinçlerden 

istihlâk resmi ahnmamasım istemekten iba

rettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Ticaret mukavelesi akteden memleketlerden 

gelen pirinçlerin de istihlâk resmine tabi ol

duğu B. M. M. inin 26-XII-929 tarih ve 539
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Arzunai verenıenn
adı sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

586 İstanbul Bakırköy 

Karamanlı Ali Paşa 

ahfadından Ziya Paşa

ve şeriki Osman Ef.

sayılı kararı iktizasından bulunduğu bildiril

miştir.

İcabı söyleşildikte:

Dilekleri yerine getirilmiyeceğinin telgraf 

çekenlerle arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A" K. tarihi

404 23 - III- 930

Emlâki mazbutadan 

istihkaklarına muka

bil emlâk verilmesi 

hakkında

Karamanlı Ali Paşa ahfadından Ziya Paşa 

imzasıyla Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Emlâki mazbuta sahiplerinin lo  senelik 

istihkaklarına mukabil verilecek emlâk hakkın- 

daki kanunun bir an evvel kabul edilmesini 

istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Muvazenei U. kanunun 45 inci maddesinin 

(A) fıkrasında a emlâki mazbuta, yurtluk ve 

ocaklık mukabili olarak esbabına 10 senelik 

baligına tekabül edecek miktarda emlâk ve 

arazi verilir» denilmekte isede bunlar için bu 

sene bütçesine tahsisat konulmuş ve bu bapta 

tanzim olunan lâyihanın maliye En. ince 

müzakere edilmekte bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Kauunun B. M. M. ince kabulünü bekle

mesinin arzuhal verene anlatılmasına karar

verildi

Karar M K. tarihi 

405 23 - 111- 1930

599 Dinarda dellâyiye 

rüsumu mültezimleri 

Hacı Ömerzade Eyüp

İstihkakı olan del- 

lâliye rüsumu veril

mediğinden şikâyet

Hacı Ömerzade Eyyüp ve Ortağı Osman 

imzalarıyla Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Dinarda teavün sandığı namına toplanan 

I  zahirelerin müzayede ile değil pazarhkla satıl

dığından dolayı iltizam ettikleri dellal rüsumu

nu alamadıklarından dolayı mutazarrır olduk

ları cihetle haklarının korunmasını istemekten 

ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

I lıkta:

I Afyon köyleri, yardım ve tasarruf sandığı-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası-

780 Kargı Belediye Reisi 

Osman B.

Kargı Nahiyesinin 

tam teşekküllü nahi

yeye kalbi hakkında

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

nın Dinarda, toplanmış buğdayı mevcut olup 

ıslak olduğu için çurümeğe yüz tuttuğu Kaza 

kaymakamhğından bildirilmesi üzerine işe yara

maz bir hale gelmeden komisyonca müzakere 

edilerek tacirleri teşvdk suretile yüksek 

bir fiatla satıldığı ve satışta hiç bir yolsuzluk 

olmayıp biTakis istifade edilmiş olduğu ve 

müsted'i Osman Ef. ise tasfiyeye tabi tutulmuş 

kaza mal memurlarından olup dellaliye resmini 

iltizam ettiğinden satılan bu buğdaylardan 

resim almayi temin için evvelce vilâyet maka

mına müracaat etmiş isede emeği geçmiyen 

bir işden dolayı resim almağa hakkı olmadığı 

bildirilmesi bu şikâyetine sebep olduğu bil

dirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan muamelede kanunsuz bir hareket 

görülemediğinden şikâyet hakları olmadığının 

arzuhal verenlere anlatılmasına karar verildi.

Karar A» 

406

K. tanhi__ 

23-IH - 1930

Kargı Belediye Reisi Osman imzasıyla 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Kargının tam teşekküllü nahiyeye kalbini 

istemekten ibarettir.

Da.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta :

Tam teşekküllü nahiye teşkilâtı müteferrik 

surette yapılmayup toplu olarak vilâyet, vilâyet 

yapımakta bulunduğundan ve şimdiye kadar; 

Ankara, Balıkesir, Erzurum, Konya vilâyetlerinde 

teşkilât yapılup diğer vilâyetlerde de B. M. M. 

inden tahsisat alındıkça peyderpey yapılacağı 

ve tam teşekküllü nahiyeler projesinin tanzimi 

sırasında (Kargı) nın da nazarı dikkate alın

ması hususunun Kastamoni vilâyetine yazıldığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikie :

Sıra ve zamanını beklemesinin arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar

407

K. tarihi

32 -III- 1930
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Arzuhal verenlerin

adı sanı ve otur-
dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1426 Ankara Sabık posta 

telgraf ve lahik ikin

ci Sulh hukuk mah

kemesi mübaşiri. 

Sıtkı ef. ,

İstanbul Erzurum 

•han 3 Jt- da “Sabri 

Ef,

Açık maaşının veril

mesi hakkında

Bir hizmetle tavzif 

veya tekaüde sevkı 

hakkında

Sabık posta telgraf lahik sulh mahkemesi 

mübaşiri Sıtkı imzasıla Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmişlir

Dileği:

4 - I - 927 tarihinde posta ve telgraf 

memurluğundan açığa çıkarılmış isede muha

keme neticesinde ve 21 - IX - 927 tarihinde 

ademi mes’uliyet kararı verildiğinden her iki 

tarih arasında geçen açık maaşı posta idare

since verilmediğinden hakkının korunmasını 

İstemekten ibarettir.

D. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhin D. Ş. sına müracaatı üzerine 

O. D. since açık maaşı almağa hakkı olmadı

ğına karar verildiği bildirilmiştir.

Memurin kanununun 49 uncu ve maaş 

kanununun 17 inci maddeleri vazifeden men 

edilipte beraet ve ademi mes'uliyetlerine karar 

verilen memurlannj tekmil haklarına sahip 

olacakları ve maaşlarıla tahsisatlarının yansını 

alacakları musarrah bulunduğundan D. V. in

den davet olunan memur huzurıyla yapılan 

müzakerede yukarıda gösterilen kanunun mad

delerine karşı posta ve telgraf meınurlarının 

s«retî kabul ve mevcut memurların ceza 

muamelâtı mevcut nizamname ve talimatname

lerine göre cereyan edeceğine dair olan 1150 

sayılı kanuna tevfikan mumaileyh hakkında posta 

ve telgraf ve telefon memurin nizamnamesinin 

43 üncü maddesinde - bilâ maaş açığa ihraç - 

muamelesi yapılup yerine başkası tayin 

olunduğu dosya arasında bulunan vesikalardan 

anlaşılmıştır.

İcabı söyleşi Idikte :

Yapılan şu tetkika göre arzuhal verenin 

açık maaşı istemekte hakkı olmadığına En. 

imizce de kanaat hasıl olmagla dileği yerine 

getirilemiyeceğinin kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar M K. tarihi

408 23-111-1930

M. Sabri imzasile Yüksek Reislik makamına 
sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir. 

Dileği:

Heyeti Mahsusaca nisbeti askeriyesi kesil

miş isede Ali Karar Heyetince bu karar ref
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Arzuhal yerenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

-Axj:uhal hulâsası

Trabzon ferah ecza

nesi karşısındaki ya

zıhanede sabık mül

kiye kaymakamı M. 

Ziya B. nezdinde 

Ahmet Refik B.

Çinede Hapishane 

müteahhidi Ekmekçi 

Hacı Şükrü Ef. 

Nazilli Hapishaneleri 

Sabık ekmek müte

ahhidi Ekmekçi Mus

tafa

Alâiye de Ağaoğlu 

Mustafa

İstiklâl madalyası 

verilmesi hakkında

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

edildiği halde bir hizmetle tavzif veya tekaüt 

edilmediği cihetle mağduriyetten kurtarılmasını 

istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

1289 sayıh kanun mucibince B. Er. H. nin 

gösterdiği lüzum üzerine mumaileyhin tekaüde 

sevk olunduğu ve Orduda kendisine şimdilik 

bir vazife verilemiyeceği gibi mafevk rütbe- 

üzerinden tekaüt maaşı tahsisine de Kanunî 

imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal verenin tekaüde şevki muamelesi 

yapılmış olmağla başka bir muamele yapıUmı- 

yacağının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar

409

K. tarihi 

2 3 - n i-  1930

Meddah Ahmet Refik imzasile Yüksek Re

islik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Millî savaştaki hizmetlerine mukabil ken

disine istiklâl madalyası verilmesini istemekten 

ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal verenin evvelce vukubulan dileği 

üzerine isteğinin yerine getirilmesine kanunî 

imkân bulunmadığı 8-XI1t030 tarih ve 90 

sayıh karanmızla bildirilmiş almakla indi 

mütalaalarla kanunun ve binaenaleyh kararımı

zın tağyirine imkân bulunmadığının kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

karar jl» K. tarihi

Hapisanelere ver - 

dikleri ekmek bede

linden alacakları 

olan paranın veril

mesi hakkında

490 23-111- 1930

Ağaoğlu Mustafa imzasıyla Yüksek Reislik 

Makamına Alâiye merkezinden çekilen ve 

ekmek müteahhitleri Şükrü ve Mustafa imzala

rıyla sunulan telgraf ve arzuhallar En. imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

Hapishanelere verdikleri ekmek bedellerinin 

verilmesini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkeye gelen karşıhkta:

Hapishanelerin Ad. V. ine devri tarihli olan
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

418 Kuşadaşı Hacıfeyzul- 

lah mahallesi sakin

lerinden müteveffa 

Maliye Tahsildarı 

Demir Ef. validesi 

Mey rem H. ^

876 Haymana kazasının 

kara Süleymanlı Kö

yünden Ömer oğlu 

Sadullah

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

l-VI-929 dan evvelki zamana ait borçların 

karşılığı olmamasından dolayı tesviyesine im

kân bulunmadığından Da. ve Mal. V. leriyle 

cereyan eden muhabere neticesine intizar ey

lemeleri zarurî olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Muhabere neticesinde alınacak kararı bekle

melerinin telgraf çekenle arzuhal verenlere 

anlatılmasına karar verildi.

Karar M K. tarihi

411 23 -111 - 1930

Meyrem imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Müteveffa oğlundan kendisine tahsis oluna

cak eytam ve eramil maaşının bir an avvel 

muamelesinin ikmal olunmasını istemekten 

ibarettir.

İcabı soylekildikte:

Bu Mesele bankında 5 - H - 930 tarih ve 

numaranın bulunması tarihli ve sayılı karar 

mucibince muameleye tevessül eylemesinin 

arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

412 23-111- 1930

Muhtacinden bulun- 

mağla muavenet o- 

lunması hakkında

Kara süleymanlı köyünden Ömeroğlu Sadul

lah imzasıyla Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En. inimize gönderilmiştir.

Dileiği :

Vatanî bir çok hizmetleri sebk eylediğinden 

dolayı Hükümetçe kendisine muavenet olunma

sını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Bütçeden muhtacin tertibine mahsus olan 

fasıl kaldırılmış bulnnması dolayısiyle mahallinin 

resmî ve hayrî müessesatına müracaat eylemesi 

hususunun arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi .

Karar M 

413

K. tarihi

23-III-1Q30



Arzuhal verenlerin

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası

426

1284

240

Manisanın Dere Kö

yü Hafız Mustafa

Bursa telgraf müdü- 

rüyetinde mütekait 

Sirkeci mevkifi ko

pun memuru A. 

Galip E.

İstanbul Mahmut P§. 

Kefeli han 30 da 

Mahmut Şevket- Ef.

Emlâk bankasına o- 

lan borçların da Z. B. 

sınca yapıldığı gibi 

tecili H.

Tekaüt maaşı nok

san tahsis edildiğin

den tashihi H.

Sulh makemesinden 

şikâyet

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dere köylü hafız mustafa imzasıyla Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. inimize 

gönderilmiştir .

Dileği :

Manisahlann geçen sene uğradıkları zarar 

ve ziyan dolayısiyle Ziraat Bankasının yaptığı 

gibi Emlak ve Eytatm Bankasının da borçları 

tecil eylemesini istemekten ibarettir .

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıkta:

Manisa müstakrizlerinden yağmur felaketi 

dolayısıyla zararları tahakkuk edenlerin hulul 

eden taksitlerinin bir sene teciline karar verilmiş 

olduğu bildirilmiştir,

İcabı söyleşildikte :

Dileği yerine getirildiğinin arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar M 

4 H

K. tarihi 

23-111-1930

A. Galip imzasıyla Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Büyük harpte orduya intisabı dikkat naza

rına alınmıyarak tekaaüt maaşı noksan tahsis 

edildiğinden tashihini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereze gelen P. T. 

T. U. M. lüğü tezkeresinde:

Mumaileyhin harp cephesindeki hizmeti

25 günden ve zam miktarı l, kuruştan ibaret 

bulunduğu ve kendisinin tahriren bu zamdan 

vezgeçtiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi
Karar A" K. tarihi

415 23 -IH- 1930

M. Şevket imzasıyla Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir

Dileği:

Sultan Ahmet Sulh mahkemesinin yolsuz 

muamelesinden şikâyet etmektedir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

80 hisseden ibaret bir hanın 15 hissesini 

işbu hisse sahiplerinden kiraladığı halde 56
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Arzuhal verenlerin

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

800 San Kamış Kara 

kurt askerlikten mü

tekait Mustafa Ef.

Rütbesinin iadesi h.

769. Gümrükler Umum 

Müdürlüğü Zat İş

leri kâtiplerinden 
Memet Yeysi

İkramiye istiyor

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hisse sahibi Ayşe H. ın vukubulan müracaatı 

üzerine mezkur i 5 hisseyi teşkileden odaların 

Sultan Ahmet icrasınca kanun hilafı tahliye 

edildiğinden bahsile V. e de şikâyet eylemiş 

ve keyfiyet tahkik edilerek müs’tediye ait 15 

hissenin ihbarname tebliğ edilmeksizin tahliye 

edildiği anlaşılmasına mebni kanunî muktazaya 

tevessül edilmiş olduğu bildirimiştir.

İcabı söyleşildikte:

Yolsuz muamelenin tashihine tevessül edil

diğinin arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar „V 

“ 416

K. tarihi 

2T-1İT- 1930

Mustafa imzasıyla Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

D ileğ i:

Tekaüde şevki kanunsuz bulunduğundan 

rütbesinin iadesini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

D. H. ten sadır olup D. T. den geçmek 

suretile kat'iyet kesbeden mahkûmiyet kararına 

istinaden tekaüde sevk edilmiş olan mütekait 

tüfekçi Mustafa Ef. hakkındaki D. H. evrakının 

yeniden tetkikile halen bir muamele yapılma

sına kanunî imkân olmadığından cezaen 

tekaüde sevkedilmiş olması itibarile tekaüden 

istihdamı da muvafık olmıyacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Bir Türkün memleket kanunlarına itaata 

mecbur bulunduğunun arzuhal verene anlatıl

masına karar verildi.

Karar J\!‘ 

417

K. tarihi 

23 -111-1930

Memet Veysi imzasile Yüksek Reislik Ma

kamına snnulan arzuhal encüm.enimize gönde
rilmiştir.

Dileği:

D. D. V. İdaresinde istihdam olunduğu 

sırada uğradığı bir hastalık dolayısile kolları 

sakat kaldığından ikramiye verilmesini istemek
ten ibarettir.

Nf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta;
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

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

652 M ijlî Müdafaa Vekâ

leti muhasebe kâ

tiplerinden Abdullah 

Ef.

I - Mumailayh evvelce hizmette iken has
talanmış ve emrazı akliye hastanesinde tedavi 

edilerek ikinci defa tekrar hizmete alınmış ve 

yeniden aklî araz göstermesi üzerine D. D. 

Yolları talimatnamesinin mahsus maddesi hük

mü, hakkında tatbik olunarak idare tabipleri
nin usulü dairesindeki raporu üzerine ikramiye 

verilerek hizmetten affedildiği ve gerçi bu 

hastalık arazı idare hizmetinde iken görülmüş 

isede bunun hizmetten mütevellit maluliyetlere 

münhasır olmasına, mumaileyhin ise büro hiz

metinde istihdam edilmiş olduğuna nazaran 

ikramyie verilmesine imkân olmadığı;

II - İdare tasarruf sandığı talimatnamesi 
tazminat verilmesini yalnız işletme kazalarından 

tevellüt eden sakathklarda kabul etmekte oldu

ğundan kendisinin ayrıca ikramiyeye hakkı 
olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:
Yukarıdaki izahata göre başka bir muamele 

yapılmasına imkân olmadığının arzuhal verene 
anlatılmasına karar verildi.

Karar M K. tarihi

Harcirah muamelesi 

H.

418 23 - 111 - 1930

M. M. V. i muhasebesi tetkik memurların

dan Abdullah imzasıyla Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dileği:

Pederinin 2 yıldanberi akıl hastalığı ile 

malûl ve muavenete muhtaç bulunduğundan 

velide ve hemşiresile beraber yanına getirecek

se de harcırah verilmediğinden mevzuata 

«muğayir olan bu muameleden dolayı mağdu

riyetine meydan verilmemesini istemekten 

ibareti ir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Mülkiye harcırah kararnamesinin 13 üncü 

maddesi mucibince zatuzzevç valide ile hemşire 

veya pederi hayatta olan hemşirelere harcırah 

verilmesine imkân bulunmadığı bildirilmiştir, 

îcabı söyleşildikte:

Kararnamenin bu baptaki maddesi sarih 

ve mutlak olması dolayısıyla arzuhal verenin 

dileği yerine getirilemiyeceğinin kendisine 

anlatımasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

419 23-111-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encüm en k a ra n  ve ne sebepten verild iğ

687 Ada pazarının akyazı 

sabık muallimlerin

den Ahmet Fehmi 

Ef.

Tekaütlüğünü istiyor

785 Bayburt Belediye 

Âzasından Mehmet 

Sıtkı va arkadaşları

Müstafi addolunduk 

larından şikâyet

Sabık muallimlerden Ahmet Fehmi imzasıyla 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği;

Muhtelif mahallerde muallimliklerde bulun

ması neticesi olarak bir gözünün rüyet hassası 

temamen zâil ve diğerile ancak o ,75 rüyet 

hassası kaldığından tekaüdünün icrasını iste

mekten ibarettir.

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı - 

hkta:

Mumaileyhin âciz ve ehliyetsizliği ve usulü 

tedrise vukufsuzluğu ve muvaffakiyetsizliği 

müfettiş raporlarıyla anlaşılmış olduğundan 

İstanbul mıntıkası inzibat komisyonunca ı-IX- 

927 tarihinde memurin kanununun muvakkat 

1 inci maddesi mucibince tasfiyeye tabi tutula

rak tekaüde sevkedilmiş ve hizmeti 4 seneden 

ibaret bulunmasına binaen beher hizmet sene

sine mukabil bir maaşı nisbetinde ikramiye 

tahakkuk ettirilmiş olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Hizmet müddeti ancak 4 seneden ibaret 

bulunmasına binaen hakkında tekaüt muame

lesi yapılamıyacağının arzuhal verene anlatıl-^ 

masına karar verildi.

Karar K. tarihi

420 23 - 111 - 1930

Bayburt Belediye Âzalarından Ruşen ve 

Arkadaşları imzalarile Yüksek Reislik Makamı
na çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

İstifa etmedikleri halde kaymakam tarafından 

müstafi addolunduklarından şikâyet etmekte
dirler.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhta:

Bayburt belediye reisi, kendisine muzaharet 

eden belediye heyeti kararıyla, saf halkın Din 

duygularını gıcıklıyarak (Sadrüşşeri’a) isminde 

mesdut ve metruk bir türbeyi, yola tecavüz 

etmek suretile, tamire teşebbüs ettiğinden kaza 

kaymakamlığı vilâyetten aldığı emir üzerine 

takibata başladığı, müddei umumilikte işbu 

hareket ve vaziyeti kanuna mugayir bularak 

tahkikata girişmesi üzerine belediye reis ve 

âzalarıyla halktan bîr kısmı tarafından şikayet
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C3 Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

telgrafları çekildiği ve mesele mülkiye müfet-

17Ö Beyoğlunda istikâl 

gazinesi sahibi Ham- 

di Ef.

Seyrisefain kahve o- 

cakiarının müzaye- 

desiz satıldığından 

şikâyet

tişh’ğince ayrıca tetkik edilmekte bulunduğu 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Meseleye bir taraftan adliye ve diğer taraf

tan mülkiye müfettişliği el koymuş bulunduk

larından neticeyi beklemelerinin telgraf çeken

lere anlatılmasına karar verildi.

Karar J\!> 

421

K. tarihi 

23 -H- 1Q30

Hamdi'imzasıyla Yüksek Reislik Makamına 

Beyoğlundan çekilen telgraf En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Seyrisefain levazım müdürlüğünün kahve 

ocaklarının ihalesinde idareyi izrar ettiğinden 

açık münakaşa yapılmasını istemekten ibarettir.

İktisat Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Mumaileyhin mukaddema karadeniz hattı 

vapurlarından birinde kahve ocakcılığı yaptığı 

esnada idare nizamat ve talimatına mugayir 

olarak müşkirat kaçırdığı ve sattığı, vapur 

içinde halkı izrar ve kamarotları dövdüğü ve 

hatta kamarotlardan birini kömürlüğe atması 

üzerine işbu kamarot tarafından yaralandığı ve 

bu halile kahvecilikte istihdamı muvafık olma

dığı için ozaman kendisi işten men ve kahve 

ocakçılığıyla irtibatı kesilmiş olduğu ve böyle 

sabıkası olanların ayni işlere ait müzayedelere 

kabul edilmemesi Seyrisefain idare meclisince 

karar altına alınmış bulunduğundan mumailey

hin müzayedelere iştiraki kabul edilmediği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

İdarenin nizam ve intizam ^e halkın istira- 

hatini istihdaf eden bu muamele nefselemre 

uygun bulunmağla başka bir muamele yapıla- 

mıyacağının telgraf çekene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar ,V’ 

422

K. tarih

23 - n-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

761 İBilecik stasiyonunda! Vaizlik etmesine mû- 

mukim Sabık imam saade olunmadığın- 

Ali Zeki Ef. dan şikâyet

670 Bafrada Tiralı zade 

maktul Memet Bey 

zevcesi Seniha Hm.

Kocasının katlinden 

maznun olanlann 

serbest gezdiğinden 

şikâyet

Ali Zeki İmzasıyla yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. inmize gönderilmiştir.

Dileği :

Bilecik istasiyon mescidinde vaiz ve nasihat 

etmesine müsaade olunmadığından şikâyet 

eylemektedir .

Di. İş. Rs. ligine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Müstedi kafkasya muhacirlerinden olup 

vaktile Bilecik vilayeti ve Polatlı kazası dahi

linde ve sair bazı mahallerde mecnunane hal 

ve harakatta bulunan; Ankara ve civarında bir 

takım işler yaparak Polatlı kaymakamlığı tara

fından mahfuzan ve mevkufen Ankaraya gönd

erilen ve binnetice bu havalide de bırakıimaya- 

rak evvela Sofya ve bilahara Varna taraflarına 

giden ve Sofyada kendisine Di. İş. lerinin 

vesikasını hamil bir alim tavru ve vaiz süsü 

vererek Sofya elçimize mektup yazan ve 

bilahara Varna konsulusluğu tarahndan îstan- 

bula sevk olunan bir adam olduğu ve ahiren 

Bilecikte olduğu ve mahalle halkı tarafından 

verilen ilmühaberle istasiyondaki mescit ima

metini elde eylediği anlaşılması üzerine mezkûr 

imamlıktan azil ve imamlık kisvesi geyebilmesi 

hakkınde elinde bulunan vesikanın istirdadile 

badema bir vazifeye tayin edilmemesi Bilecik 

müftiliğine tebliğ edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşi Idikte :

Yukarıda verilen izahata göre arzuhal vere

nin imamlıkta kullanılması katiyyen caiz, 

olmayacağına En. inimizce de kanaat hasıl 

olmağla şikâyeti yerinde olmadığının kendisine 

anlatılmasına karar verild i.

Karar

423

K. tarihi

23-111-1930

Maktul Memet B. zevcesi Seniha imzasıyla 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Zevcinin katlinden maznun olan şahsın 

nüfuzu tesiri le tevkif olunmayarak serbest 

gezdiğinden şikâyet etmektir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Serbes gezdiği bildirilen Rahmi Ef. inin
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer____

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

852 Alacada mukim bi

rinci Mülâzım Te

kaüt ve Harp ma

lûllerinden Osman ef.

Harp dolayısıyla yı

kılan ev bedelinin 

veya diğer bir evin 

verilmesi hakkında

747 Ispartada müteahhit 

Memet Ali Efendi.

Ekmek bedelinden 

alacağının verilmesi 

hakkında

tevkifine dair müstantıklıkça müttahaz karar 

riyasetçe bilâ tastik iade olunmakla mumaileyh 

Rahmi Ef. nin mevkuf olmiyarak mahkemeye 

sevkedildiği ve tevkifi icap ettirecek mahke

mece henüz kanaat bahş yeni bir sebep ve 

delil bulunmadığı; müşteki tarafından ikame 

olunan ve ammenin hukuku namına dinlenilen 

bir çok şahitlerin duruşma esnasında bir günâ 

tesir altında kaldıklarına dair bir hal ve vaziyet 

görülmediği ve eski ifadelerini de tahrif 

etmedikleri ve bu baptaki muhakemenin serian 

icra ve ikmali zımmında mahalline tebligat 

yapıldığı bildirilm iştir.

îcabı söyleşildikte :

M u h a k e m e  n e t i c e s i n i  b e k l e m e s i n i n  a r z u h a l  

v e r e n e  a n l a t ı l m a s ı n a  k a r a r  v e r i l d i .

karar M K. tarihi

424 23 - I H -  1930

Harp malûllerinden Osman imzasıyla Yük

sek Reislik Makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

D i l e ğ i :

Harp dolayısıyla yakılan evi bedelinin veya 

diğer bir evin verilmesini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Harp ve isyanlar dolayısıyla mutazarrır 

olanların zarar ve ziyanlanna mukabil verile

cek tazminat olbaptaki kanunda sarahaten bil

dirildiği veçhile bu hususa tahsis olunan mülk

lerin tamamen satılmasına ve tevzi sureti 

Hükümetçe bir talimatname yapılmasına 

mütevekkif bulunduğundan şimdilik başka bir 

muamele yapılmasına imkân bulunmadığının 

arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

425 23 - 111- 1930

Müteahhit Memet Ali imzasıyla Ispartadan 

çekilen telgraf Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:
928 senesinde F. 6 ya verdiği erzak bede

linin verilmesini istemekten ibarettir.

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

928 malî senesinden müdevver borç mik-
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Arazuhl verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

274 Bandırma Ticaret 

odasında Kemal ef

809 Mersin Mahmudiye 

mahallesinde mukim 

Sabık Müskirat Mu

hafaza Memûru Ah

met TeVfik Efr

Kendisine atfolunan 

cürümden beraet 

ettiğinden mütera

kim maaşının ve

rilmesi h.

Vazifesine nihayet 

verildiğinden Ş.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

tan tespit ve tevhit edilerek tahsisatı mun- 

zamma istenilmiş olmağia B. M. M. ince kabul 

edilir edilmez istihkak sahiplerinin borçları 

tesviye edileccği bildirilmiştir.

İcabı soyleşildikte:

Keyfiyetin telgraf sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar K. tarihi

426 2 3 -III-  1930

A. Kemal imzasıyla Yüksek Reislik Makamı

na sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Kendisine atfolunan cürümden muhakeme

sinin menine karar verilmiş isede mazuliyet 

maaşı verilmediği cihetle hakkının korunma - 

sim istemekten ibarettir.

D. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Mumaileyh hakkında yapılan muamelenin 

memurin kanununun meriyet mevkiine vazın- 

dan mukaddem icra kılındığı cihetle açık 

maaşı verilmesine kanunî imkân olmadığı ve 

memuriyeti müddeti 15 seneyi bulmadığından 

dolayı mülga kararnameye tevfikan mazuliyet 

maaşı da verilemiyeceği bildirilmiştir.

İcabı soyleşildikte:

Arzuhal ver^n hakkındaki muamelenin me

murin kanununun neşrinden evvel yapıldığı 

ve askerlikteki hizmeti mülkiye hizmetine zamm- 

olunamıyacağı cihetle 15 sene hizmeti de bu

lunmadığından dileği yerine getirilemiyeceğinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar jV K tarihi

427 23-111-1930

Ahmet tevfik imzasıyla Yüksek Reislik Ma- 

mma sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Kanunî değil hissî olarak vazifesine nihayet 

verildiğinden mağduriyetten korunmasını iste

mekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı
lıkta:

Müstedi Mersin müskirat muhafaza memu

ru bulunduğu sırada âmir ve arkadaşları aley

hinde ihbaratta bulunup vaki ihbarat subut
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiğ

bulmadığı ve mensup olduğu idarenin ahengini 

bozmağa çahştığı anlaşılarak U. M. lük inzibat 

komisyonunca kaydının terkinine karar veril

diği ve U. M. inzibat komisyonunca verilen 

kararın tekrar Vilayet inzibat komisyonunca 

tetkikine mahal görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan muamelenin kanuna ve nefselemre 

mutabakati anlaşılmağla dileği yerine getirilemi 

yeceğinin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar »V 

4 2 8

K. tarihi 

23-111-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

Adana 1 iapislıanes- 

inde 15 seneye mah

kûm Ahmet

986

987

İstanbul Sirkeci E- 

bussuut caddesinde 

Samsun, Çorum O- 

telinde No 4 de 

Hamza Ef.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sel)epten verildiği

Aaffi h.

Arzuhal Encümeni 

kararına itiraz

Samatya Et yemez 

yokuş Çeşme sokak 

5 A" hanede Mev- 

hibe H.

Arzuhal Encümeni 

kararına itiraz

Adana hapishanesinde mahpus Ahmet imza

sıyla Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Bundan böyle doğru yoldan Şaşmıyacaklan 

teminatiyle aflerini istemekten ibarettin.

İcabı söyleşdikte :

Af ve tecil kanunundan istifade o kanunda 

yazılı şartlara bağlı olup kanunî bir, sebep 

yokkan affe imkân bulunmadığının arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar A” 

429

K. tarihi 

8 -IV- 1930

Hamza imzasıyla Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Bu mesele hakkında verilen 14-1- 1930 

tarih ve 201 sayılı kararımıza itiraz etmektedir.

îcabr söyleşildikte:

Karar tarihine göre, katiyet kespeylediği 

anlaşıldığından bu bapta yeniden karar ittiha

zına kanunî imkân bulunmadığının arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar A“ 

430

K. tarihi 

8 -IV- 1930

Mevhibe imzasıyla Yüksek Reislik Makam

ına sunulan arzuhal En. inimize gönderilmiştir 

Dileği

Eevvelce vuku bulan muracaati üzerine 

En. inimizce ittihaz olunan 14-1-930 tarih ve 

191 sayılı kararımıza itiraz eylemekdir.

İcabı söyleşildikte :

En. inimizce ittihaz olunan kararlara ancak
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

870 Kayserinin Erkilet 

Nahiyesinde Hacı 

Ahmetoğlu Memet 

ve arkadaşları

Kumlardan aldıkları 

mülkler h.

833 Eyüpta Sofular ca

mii karşısında 6 No 

hanede müteveffa 

Ömer Ef. zevcesi 

Hacer H.

oğlunun maaşı h.

Knciimen kararı ve ne sebepten verilıliği

vekil ve meb’uslar tarafındanjitiraz oluna bilip 

itiraz vuku bulmadan geçecek ı ay sonra da 

katiyet kesp edeceğinden ve işbu müddet te 

geçmiş bulunduğundan başka bir muamele 

yapılmıyacağının arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar M K. tarihi

431 8-VI-1930

Hacı Ahmetoğlu Memet ve arkadaşları 

imzalarıyla Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Rumlar gitmeden bir çok zaman mukaddem 

mabeyin senedile satın aldıkları mülklere 

tasarrufları tanınmadığı cihetle haklarının 

korunmasını istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müsted’iler bahsettikleri gayri menkul mal

ları 318 den sonra aldıkları ve bu tarihten 

sonra mabeyin senedile alım ve satım hukukan 

bir kıymeti ifade edemiyeceği cihetle asıl 

sahipleri firar, tegayyüp veya müfarakat etmiş 

olan mezkûr metruk mallardan addi zarurî 

bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

318 den sonra mabeyin senedile vuku 

bulan ahm satımların muteber olmıyacağı ka

nunen müeyyet bulunduğu cihetle dilekleri 

yerine getirilemiyeceğinin arzuhal verenlere 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

432 8 -IV- 1930

Müteveffa Ömer Ef. zevcesi Hacer imzasıyla 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Askere sevk olunan oğlu Eyüp camisi kay- 

yumlarından Halidin yerine vekil tayinile ma

aşının verilmesine devam olunmasını istemek

ten ibarettir, 

kab ı söyleşdikte:

Bu mesele hakkında En. imizce 22 - II - 

930 ve 353 sayıh karar ittihaz olunmuş ve 

katiyet kesp eylemiş olmagla yeniden bir ka-
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1082 İsparta Vilâyetinin 

Şarkı Karaağaç ka

zasından Sabık aşar 

Esbak kâtibi İzzet Ef

Mazuliyet maaşının 

kesildiğinden Ş.

789

rar ittihazına kanunî imkân bulunmadığının 

arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar

433

K. tarihi 

8 - IV- 1930

Mecitözünde Mucur 

Askerlik şubesinden 

mütekait Binbaşı Sa

dık Vicdan Ef.

Kanunsuz tekaüt edil 

diğinden hakkının 

koruması hakkında

Kalecizade İzzet imzasıyla Yüksek reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Mazuliyet maaşının sabık memuriyetine 

muadil memuriyet teklif olunmadığı halde ke

sildiğinden mağduriyetten korumasını istemek

ten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

339 senesi aşar kitâbeti azamî maaşının 

600 kuruş olmasına ve bu memuriyete maaş 

ve sınıf noktasından muadil bulunan 600 ku

ruş maaşlı varidat kitabeti ile tahsil memurları 

maaşlarının i - X I - 339  dan itibaren 800 ku

ruşa iblağ edilmesine ve binaenaleyh teklif 

olunan her iki memuriyet eski memuriyetine 

muadil ve hatta faik bulunduğu anlaşılmasına 

mebni yapılan muamelenin mazuliyet kanunu

nun 6 ıncı maddesine temamen muvafık bu

lunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan muamelenin, tetkikat neticesinâe 

kanuna mutabakatı anlaşılmağla şikâyete hakkı 

olmadığının arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar K. tarihi

434 8-IV-1930

Mucur askerlik şubesinden mütekait Binbaşı 

Vicdan imzasıyla Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

İstiklâl mahkemesince hakkında verilen 

karar üzerine kanunsuz tekaüt edildiği cihetle 

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Mumaileyh Ş. Rs. iken terki vazife ile firar 

ve ihtilâs mes’elesinden Kayseri İstiklâl mahke-
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Q90 Ankarada Talıtakale 

Sululıanda Dorul 

kazasının Z ığana 

köyünden Şükrü oğ

lu Süleyman

468

856

Gemlik Umurbey 

köyünde Gemlik Ey

tam müdürü sabıkı 

M. Şevket

Encümen karan vc no sebepten verildiği

Düşman tarafından 

tahrip edilen emlâk 

hakkında

^meşince yapılan muhakemede bir buçuk sene 

hapsile zimmetine geçirdiği 96136 kuruşun 

tahsiline ve tekaüde şevkine karar varildiği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşil^kte:

Teayyün eden şu hal ve hareket karşusunda 

arzuhal verenin iddiası varit olamıyacağının 

kendisine anlatılmasına kararverildi .

Karar A- 

435

K. tarihi 

8 -IV- 1030

Memuriyete tayinini 

istiyor.

vŞükrü oğlu Süleyman imzasıyla Yüksek Reis

lik Makamına sunulan arzuhal encümenimize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Rus istilâsında tahrip olunan ( lOOO ) lira 

kıymetindeki emlâki bedelinin, olmadığı takdirde 

bu kıymette millî emlâkten bir mülkün veril

mesini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

İsyan, istilâ ve harp dolayısıyla vukubulan 

tahribatın tazminine dair olbaptaki kanunda 

yazılı talimatname henüz Hükümetçe tanzim 

olunmadığından tahribat bedelinin verilmesine 

halen kanunî imkân bulunmadığı gibi 

yerlerine diğer emlâk verilmesi de kabil 

olamıyacağının arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar M- K. tarihi

436 8 -IV- 1930

Eytam müdürü sabık M. Şevket imzasıyla 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Eytam dairelerinin ilgası üzerine açıkta 

kahp bilâhara eski maaşına muadil olmıyan 

bir maaşla tayin olunduğu memuriyetten 

istifa eylediğinden diğer bir memuriyeıc tayi

nini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Mumaileyhe açıkta kaldığı müddetçe 

26 - IV - 929 tarihine kadar açık maaşı veril

mekte iken o tarihte eski memuriyetine mua-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

942 Tütün İnhisar Mü

fettişi Esat B.

iarcırahı hakkında

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

dil Orhangazi Z. Kâ. liğini kabul etmesi 

üzerine verilen açık maaşının kesildiği;

Kendisi ı inci mertebe memurlarından 

olup tayini mahalline ait bulunduğundan 

münhal vukuunda mahalli Ad. En. ine müra

caatı lâıımgeleceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte.

Hakkında yapılan muamele kanunî olduğu 

gibi memuriyet için mahalli Ad. En. ine mü

racaat eylemesi lâzımgeleceğinin arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi

Karar K. tarihi

437 8 - H I- 1930

Divanı Muhasebat Murakıbı sabık Esat 

imzasıyla Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Niğdeden Diyarbekire memariyetle izam 

olunduğu vakit verilen emir mucibince ve en 

seri vasıta ile memuriyet mahalline gittiği 

halde kat ettiği mesafe itibarile değil aksarı 

turuk itibariyle harcırah verilmesi mağduriye

tini mucip olduğu cihetle hakkının korunma

sını istemekten ibarettir .

Di.Mu.Rs.liğine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

I - Mumaileyhin Niğdeden Diyarbekire g i

derken ( Mardin - Diyarbekir ) yolunu takip 

etmesi lâzım gelirken Fevzipaşa - Ayıntap 

yolu üzerinden gitmiş ve bu itibarla Fevzipaşa- 

Ayıntap yolu üzerinden tahakkuk ettirilen 

harcırahı divanca kabul edilmiyerek Mardin -

I Diyarbekir yolu üzerinden bilhesap tesviye 

edildiği ;

II - Memuriyeti daime ile bir tarafa tayin 

ve izam olunanlara verilecek harcırahlann, 

harcırah kararnamesinin ikinci maddesi muci

bince takibi mutat aksarı turuk üzerinden tespit 

ve hesap edilmesi muktazi bulunduğuna ve 

takip edilen yolun takibi mutat olan aksan 

turuktan olmadığı Nafia V. inden vukubulan 

istifsara alınan cevaptan anlaşılmasına mebni 

harcırahının talebi veçhile tahakkuk ve tesviye

sine kanunî mesag görülmediği;
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«j Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

821 Beylerbeyinde Ab

dullah ağa mahalle

sinde Tekıye mey

danında Halime ka

dın Sokağında 7 

hanede Hafız Yakup 

Ef.

Açığa çıkarıldığın

dan şikâyet

699 Karaağaçta Apdur- 

rahrnanoğlu Sadık 

ve arkadaşları

Kaymakam tarafın

dan 13 gün tevkif 

edildiklerinden Ş.

III - D. Ş. sına vukubulan iddiası da red

dedilmiş bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte;

Yapılan tetkikata ve verilen izahata göre 

arzuhal veren hakkında yapılan muamelenin 

harcırah kararnamesine mutabık bulunduğu 

anlaşılmağla dileği yerine getirilemiyeceğinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar jV 

438

K. tarihi 

8 - IV- 1930

Hafız Yakup imzasyıla Yüksek Reislik Ma

kamına sunulan arzuhal encümenimize gönde

rilmiştir .

D ile ğ i:

Beylerbeyindeki müezzinlikten kanuna mu

halif olarak açığa çıkarıldığı cihetle mağduri

yetten kurtarılmasını istemekten ibarettir .

Diyanet İşleri Reisliğine yazılan tezkereye 

gelen karşıhkta :

Mumaileyhten cihetin ref'i mevzuatı kanu- 

niyeye temamen muvafık bir şekilde vuku 

bulmuş ve işbu ref kararı bittetkik D. Ş. sınca 

da tasdik edilmiş olduğu bildirilmiştir.

Di. İş. Rs. liğinden davet olunan memur 

huzuruyla yapılan tetkikatta :

23-VII-1329 tarihli tevcihi cihat kanununun 

50 inci ve bu kanunu ilga eden 1-IX-1Q28 

tarihli kanununun 34 ve 39 uncu maddeleri, 

müeddalarına tavfikan hem adliy mübaşiri, 

hem müezzin olan mumaileyhin hatta 3 vakit 

namazlarında da bilfiil hizmet ifa edemiyeceği 

anlaşılmıştır.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal verenin bu baptaki müddeiyatı 

tamamiyle kanuna muhalif bulunmağla dileği 

yerine getirilemiyeceğinin kendisine anlatılma

sına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

439 8 - IV - 1930

Apdurrahmanoğlu Sadık ve arkadaşları 

imzalarıyla Yüksek Reislik Makamına Karaa

ğaçtan çekilen telgraf encümenimize gönderil

miştir.
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Arzuhal verenlerin

adı sam îve otur-

duklean ver

Arzuhal hulâsası h]ncümen kararı ve no sebepten verildiği

691 Kastomunu Sulh ma

hkemesi odacısı bi- 

ve rinci sınıf mûla- 

zımlıkten mütekait 

Ahmet

Tekaüt maaşının tah

sisatı fevkalâdesi 

kesildiğinden

Dilekleri :

Kaymakam tarafından 13 gün ihtilattan 

men edilmek suretiyle kanuna muhalif olarak 

tevkif edildiklerinden şikâyet eylemektir.

Dahiliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Kaymakam hakkındaki bu şikâyet çok 

evvele ait bir ihbara yeni bir mahiyet vermek 

kastıyla yapılmış bir haraket olduğu ve müş

tekilerin evvelce vaki şikâyet ve ihbarlan 

üzerine mülkiye müfettişi tarafmdan yapılan 

tahkikat evrakı Vilâyet İdare Heyetince tetkik 

edilerek kaymakam hakkında men’i muhakeme 

kararı verildiği ve usulen tebligat yapılarak 

hiç bir taraftan itiraz edilmediği ;

Ve. D. Ş. sına yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta da mezkûr kararın tasdik edildiği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Yapılan tebligata karşı itiraz olunmaması 

ve verilen kararın D . Ş. sınca da tasdik olun

ması dolayısıyla bu bapta yapılacak bir mua

mele kalmadığının telgraf çekenlere anlatılma

sına karar verildi.

Karar M K. tarihi

440 8 -VI- 1930

Birinci mülazimlikten mütekait Ahmet imza

sıyla Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Odacıhkta istihdam olunduğundan dolayı 

tekaüt maaşı tahsisatı fevkaladesi kesildiği 

cihetle mağduriyetten kurtarılmasını istemekten 

ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Teadül kanununun 14 üncü maddesinin 

son fıkrasında mütekaidinden olupta umumî 

bütçeden tahsisat veya ücret alanlarm bu vazi

yetleri devam ettikçe tekaüt maaşları tahsisatı 

fevkaladesiz olarak verilir ) denilmekte olmasına 

ve mumaileyhin tayin edilmiş olduğu vazifenin 

ücreti, umumî bütçeden tesviye edilmekte bu 

lunmasına nazaran hakkında yapılan muamele

nin kanuna muvafık olduğu bildirilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

938 Sivas Belediye Âza

sından ve Ecevit 

oğullarından Hafız 

Nuri Efendi

Tekaüt maaşı talısis 

edilmesi hakkında

838 İstanbul Büyükada 

kumsal JV- 56 da 

Antaki Emin Ef.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

İcabı söyleşildikte :

Kanunun bu baptaki sarahati karşısında 

arzuhal verenin dileğini yerine getirmesine 

kanunî imkân bulunmadığının kenisine anlatıl

masına karar verildi.

Karar K. tarihi

441 8 - IV - 1930

Rusyada müsadere 

edilen mallarına taz

minat verilmesi H.

Hahz Nuri imzasıyla Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzulhal encümenimize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Vilâyet muhsebcsindeki l 7 sene 1 2 gün hiz

metine mukabil tekaüt maaşı tahsis edilmesini 

ve belediyedeki hizmetine mukabil de 1 senelik 

maaşına mukabil ikramiye verilmesiri istemek

ten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Tekaüt maaşına istihkak bilfiil 25 sene 

hizmete mütevakkıftır, arzulial verenin 17 sene

12 günlük hizmeti tekaüt maaşına istihkaka 

kâfi gelmediği gibi ikramiyeye istihkak ta 65 

yaşını ikmal . ve lâakal 30 sene hizmet et

mekle meşrut bulunduğundan dileği yerine 

getirilemiyeceğinin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar .V- K. tarihi

442 8-IV-1930

Antaki Emin imzasıyla Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği;

Rusyada müsadere olunan malları mukabi

linde tazminat verilmediğinden şikâyettir.

Mal. Vi ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Tespiti zarar komisyonunca icra edilen 

tetkikatta mumaileyhin vaziyeti mahsubu umu

mî kanununun 2 inci maddesi hükmüne dahil 

görülmüş olmakla kendisine tazminat verilemi- 

yeceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal verenle emsali hakkında cereyan 

eden muamele hep bu tarzda yapılmakta olup 

bu bapta En. imizden verilen müteaddit ka

rarlar B. M. M. i Hey. U. sinin tasvibine
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiiğ

787 Lice Belediye Reisi 

Ali B. ve arkadaşları

827

Kaza merkezinin ha

niye nakledilmeme- 

sini istiyor

Tarsusun Kızılınurat 

mahallesininden kürk 

İÜ zade Cafer Sadık 

Ef.

Viiâye U. M. ine 

âza intihap edilme

mesinden şikâyet

iktiran eylemekle kat'iyet kespeylediğinden 

başka bir karar ittihazına kanunî imkân bu

lunmadığının kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A" K. tarihi

443 8- IV -  1930

Lice Belediye Reisi Ömer ve arkadaşları 

imzalarıyla Yüksek Reislik Makamına çekilen 

telgıraf En. inimize gönderilmiştir.

Dilekleri

Kaza merkezinin ( H an i) ye nakledilmeme- 

sini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta 

Licenin kemakân kaza merkezi olarak 

kalması U. M. çe kabul edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Dilekleri yerine getirildiğinin telgıraf çeken

lere anlatılmasına karar verild i.

Karar A" K. tarihi

444 8-IV-1930

Cafer Sadık imzasıyla Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzulal En. imize gönderilmiştir

Dileği:

Mersin Vilâyet U. M. sine âzalığa intihap 

edilmemesi kanuna tecavüz mahiyetinde bulun

duğundan hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Mersin U. M. i âzahğına intihap olunan 

Cafer Sadık Ef. inin belediye kantar mültezimi 

olduğu ve İda. U. V. kanunnnun 106 mcı 

maddesinin 4 üncü fıkrasına ve 5-111-335 

tarihli D. Ş. kararına tevfikan U. M. âzahğına 

intihabı caiz olmıyacağı bidirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal verenin U. M. âzahğına intihap 

edilmemesi kanuna muvafık bulunmağla dileği 

yerine getirilemiyeceğinin kendisine anlatılma

sına karar verildi.

Karar A' K. tarihi

445 8 -IV-1930
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Arzuhal verenlerin

adı sanı ve otur-

duklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1025 Görele KazasınınÇû- 

rûk si nesil karyesi 

Sabık muhtarı ibaç 

oğlu Kasım Ef.

947 İstanbul Üsküdar 

arakiyeci Haci Ca

fer ağa fmahallesi 

kör bakkal caddesi 

91 No hanede mu

kim İrfan Ef.

Kaymakam hakkın- 

daki Davasına bakı

lmadığından Şi.

Ar. En. nin kararı

nı kabul etmediğin

den dileğinde İsrarı

458 Ankara Ziraat Mek

tebinde Şerif B.
Alecak hakkında

Ibaçoğlu Haşim Sabri imzasıyla Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. inimize 

gönderilmiştir .

Dileği :

Görele kaymakamının kendisini tahkir etm

esi üzerine müddei umumiliğe müracaat etmiş 

isede davasına bakılmadığından şikâyet et

mektir.

Ad. V. ine yazıln tanezkereye gelen karşılıkta:

Müsted'inin şikâyeti üzerine Vilâyet idare 

heyetince verilen men’i muhakeme kararının

D. Ş. sınca da tetkik ve 15-1-930 tarihinde 

tasdik edildiği bildirilmiştir.

İcabı şöyleşildikte :

Cumhuriyet kanunlarının ancak suç sahip

leri hakkında tatbik olunup şahit ve delaile 

istinat etmiyen ve ikinci derecede D, Ş. sınca 

men'i muhakeme karan tetkik ve tasdik olunan 

kaymakam hakkında hiç bir muamele yapılmı- 

yacagının arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar M 

446

K. tarihi 

8 -IV- 1930

M. irfan imzasıyla Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize günderilmiştir.

Dileği:

Encümenimizin müsted'i hakkında verdiği 

27-1-630 tarih ve 281 sayılı kararı kabul et- 

miyerek dileğinde İsrar etmekten ibarettir.

İcabı söyleşdikte:

En. imizin kararları B. M. M. ine takdim 

olunup ta V. 1er veya meb'uslardan bir ay 

zarfında itiraz olunmadığı surette katiyet kesb 

edeceğinden bu suretle vukubulacak itirazların 

dikkat nazarına ahnamıyacağının arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar Jt K. tarihi

447 8 -IV- 1930

Yozgat Vilâyet Ziraat Mühendisi Ahmet 

Şerif imzasıyla Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dileği:
Yüksek tahsil için Yozgat Vilâyetince Avru- 

paya gönderilmiş ve tahsilini ikmal ederek
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

diploma almış ve avdet eylemiş se de vilâyet 

hususi idaresinden alacağı olan 4 400 liranın 

kendisine verdirilmesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müsted’inin ûçret ve harcırahının temamen 

verildiği ve idarei hususiyeden de 'b ir gûna 

matlubatı kalmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Vilâyetin bu iddiasına karşı iddiasında 

musir ise evvel emirde D. Ş. sına müracaatı 

lâzım geleceğinin arzuhal sahibine anlatılması

na karar verildi.

280 Kayseri Hapishane

sinde mahpus Erba- 
nin Dereli köyün

den Cabioğullarından 

İbrahimoğİu Haşan 

çavuş

Affini istiyor

Karar

448

K. tarihi 

8 - IV - 1930

Kayseri Hapishanesinde mahkûm Cabi oğul

larından İbrahimoğİu Haşan çavuş imzasıyla 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal en

cümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Halini ıslah eylediğinden affini istemekten 

ibaretttir

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müsted’inin suçunun mahiyetine ve hakkında 

tatbik olunan kanun maddesine göre af ve te

cil kanunlarından istifadesine ve halini ıslah 

hasebile meşrutan tahliye muamelâtı dahi ceza 

kanununun meriyet mevkiine konulduğuna 

müteallik kanunun 3 üncü maddesi mucibince 

hapishaneler tesisat ve teşkilâtı yapılan yerlerde 

peyderpey tatbik olunacağına ve halen de bir 

teşkilât mevcut bulunmedığına binaen bu bap

taki talebinin yerine getirilemiyeceği b ild iril

miştir.

İcabı söyleşildikte:

Hakkında tatbik olunan muamelenin kanuna 

mutabakati hasebile dileği yerine getlrilemi- 

yeceğinin arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar K. tarihi

449 8 -IV- 1930
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer____

İstanbul sabık Bey

koz orman cibayet 

memuru M. Nuri Ef.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Tasfiye kararının 

kaldırılması H.

768 Terine Kazası mülga Açık maaşı istiyor. 

Varidatı mahsusa ! 

süvari kolcusu İs

mail Hakkı Ef.

M. Nuri imzasıyla Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Hakkında verilen tasfiye kararının kanuna 

mugayir olması dolayısıyla kaldırılmasını iste

mekten ibarettir.

Ik. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müsted'i uhdesine tevdi edilen vazifeleri 

eyi yapmayıp şahsî menfaati uğrunda hâzine

nin menfaatine mugayir hareketlerde bulundu

ğu ve ayni zamanda serkeş ve amirlerini res

mî makamda dövmek, yaralamak gibi hareket

lerde Devlet işlerini görebilecek kabiliyette 

olmadığı tahakkuk etmesile İstanbul Vilâyetince 

tasfiyeye tabi tutulmuş ve bu muamele D. 

Ş. sınca da tasdik edilmiş olmakla hakkında 

başka muamele yapılamıyacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal veren hakkındaki muamele kanuna 

mutabık bulunduğu tetkik neticesinde anlaşıl

makla dileği yerine getirilemiyeceğinin kendi

sine anlatılmasına karar verildi.

Karar M ' K. tarihi

450 8- IV-1930

İs. Hakkı imzasıyla Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Memuriyetinin lağvi dolayısıyla açıkta kal

dığı müddete ait maaşları verilmediğinden 

kanunî olan hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir .

Mal.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhin maaşlarının tesviyesi 1513 

sayılı kanuna tabi olduğundan o suretle mü- 

racatının kendisine tebliğ ve 928 senesine ait 

maaşlarının verilmesi içinde alelusul bir kıt'a 

düyun ilmühaberi tanzim ve irsali icap edeceği 

ve 9 ayhk nısıf açık maaşı olan 141 lira 75 

kuruşluk tediye emrinin Samsun Def. lığına 

gönderileceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşdikte:

Keyfiyetin arzuhal verene anlatılmasına ka- 
karar verildi.

karar M K. tarihi

451 8-IV- 1930



- 1 3 -

<

908

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur-

_dukları yer____

Eskişehir Hapishanesi 

namına Bilal Fikri

898

874

924

929

Arzuhal'hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Afleri hakknıda

Alaiyfide Ağazade 

Mustafa

Rızede Vardaroğlu 

Ahmet

Emedin kaynarh 

mahallesinden JEk- 

mekçi Tuğut Hüse

yin

Yozgath Ahmet

Hapishaneye verdik

leri ekmek bedelinin 

bir an evvel veril

mesi hakkında

922 Beşiktaşta haseki 

tarlasında 85 nu

maralı hanede mu

kim Bitlisli Ahmet

ikramiye istiyor

Eskişehir Hapishanesi mahpusları namına 

Bilal Fikri imzasıyla Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Aflerini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşiIdikte :

Umumî af ancak bir kanun ile kabil olabilip 

ortada kanunî bir sebep yokken arzuhal veren

lerin afleri yoluuna gidilemiyeccğinin kendile

rine anlatılmasına karar verildi.

Karar

4 5 2

K. tarihi 

8 - V I- 1930

Vardaloğlu Ahmet ve Mehmet imzalarıyla 

Yozgat ve Rizeden Yüksek Reislik Makamına 

çekilen iki telgrafla Mustafa ve Hüseyin imza

larıyla sunulan 2 arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dilekleri:

Bulundukları mahal hapishanesine verdikleri 

ekmek bedelini alamadıklarından alacaklarının 

bir an evvel verilmesini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşiIdikte:

Hapispanelerin Da. V. emrinden Ad. Ve.ine 

geçmesi dolayısıla bu borçlan ödeyecek tahsi

sat bulunmadığından 928 senesindeki borçlar 

miktarı tespit edilerek ahnacak tahsisatla hep- 

sini'h ödeneceği bu bapta yapılan bir çok 

müracaat üzerine Ad. ve Mal. V. lerinden 

bildirildiğinden tahsisat alınmasını beklemele

rinin telgraf ve arzuhal Jçeken ve verenlere 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A“

453

K. tarihi 

8 -IV- 1939

Bitlisli Ahmet imzasıyla Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

M illî savaş sırasında hizmette bulunduğu 

gibi malul da olduğu cihetle ikramiye verilme

sini istemekten ibarettir.
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Arzuqa| verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer ____

Arzuhal hulâsası Encümen karan vo ne sebepten verildiği

852 Orduda Kalfazade 

Rifat Efendi ve arka

daşları

593 Ankara yeni Postane 

yakimnda İktisat ve 

kâleti Hukuk müşa

virliği baş kitabeti

nden tekaüt Arzu 
halci ve mektupcu 

Vozgatlı Mustafa 

halis Ef.

8 sene taksitle aldık

ları m illî mülklerin 

taksitlerinin Barlan- 

ma kanununa tevfi

kan 20 senede verme 

lerinin temini h.

10 senelik Tekaüt 

maaşının birden ve

rilmesini istiyor.

icabı söyleşdikte:

İkramiye verilmesi hanuna müstenit hizmet

lerin ifasiyla ve buda usulü dairesinde ait ol

duğu makama müracaatla kabil olabileceğinin 

arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar A» K. tar

454 8-IY-1930

Kalfazade Rifat ve arkadaşlan imzalarıyla 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

En. imizc gönderilmiştir.

Dilekleri :

Bu günkü ticari vaziyet dolayısıyla 8 sene 

taksitle aldıkları m illî mülklerin taksitlerini 

vermekten aciz bulunduklarından bu taksitlerin

borçlanma kanununa tevfikan 20 seneye ibla

ğı m istem ekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Müsted'ilerin 8 sene ve 8 taksitle tediye 

etmek üzere bilmüzayede satın almış oldukları 

malların bedellerinin 20 sen emüddetle uzatıl

masına kanunî imkân bulunmadığından satış 

şartları dairesinde taksitlerini muntazaman 

vermeleri zarurî olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Malları satın ahrken kabul eyledikleri 

şartların değiştirilmesine kanunî imkân bulun

madığının arzuhal verenlere anlatılmasına kar

ar verildi.

Karar

455

K. tarihi 

8 -IV- 1930

Halis imzasiyle Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Çoluk Çocuğunun çokluğu dolayısıyla tah

sis olunan 12 lira tekaüt maaşı geçinmelerine 

yetişmediğinden (lo ) senelik maaşının birden 

verilmesini istemekten ibarettir.
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CS Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı
lıkta:

10 senelik maaşının birden verilmesine 

kanunî imkân bulunmadığı biidirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileği yerine ğetirilemiyeceginin arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar

456

K. tarih 

8 -IV-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

Arzuhal hulâsası

732
733

Pulathane Malmüd

ürü Refik B. ile ar

kadaşları Pulathane 

Akçaabat Tapu Me

muru Validesi Kül- 

fem Ha. ve arkadaşları

Tahliyelerini istiyorlar

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Pulathane Malmüdürü Refik ve arkadaşları 

ve zevceleri tarafi)idan Yüksek Reislik Makamı

na çekilen 2telgraf En. inimize gönderilmiştir.

Dilekleri.

Mübadillere mal teffizinde yapılan sui isti

malden dolayı gayri kanunî olarak tevkif 

edildiklerinden tahliyelerini ve zevceleride bu 

dileklerinin yerine getirilmesini istemektedirler

Da. V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Sekiz küsur bin altın kiymetinde 7Q4 dönüm 

araziyi 894 altın kiymetinde 243 dönüm 

olarak gösteren ve üzerindeki hane ve tütün 

damlarını ve zeytin ve fındık ağaçlarını kes

meden bir hilafı vaki mazbata tanzim eden 

ve buna mukabil de paradan maada noterlikten 

musaddak senetlerde almak cüretini gösteren 

merkumlar hakkında tahkikat yapılmak üzere 

bir tahkik memuru gönderilerek ve Türk ceza 

kanununun 339 uncu maddesinin 2 inci 

fıkrasına temas eden bu , suçların subutunu 

gösterir deliller üzerine ve memurin muhakemat 

kanununun 16 ıncı maddesi mucibince tevkif 

ve hakikatların tesbiti maksadile tahkikat sırası

nda ihtilattan men edildikleri bildirilmiştir.

İcabı söyleşdikte:

İşledikleri suçun tahkiki maksadile ve kanu

nun emr ettiği suret ve veçhile tevkif ve tah

kikatın devamı müddetince ihtilattan men edil

dikleri anlaşılan telgraf çekenlerin ve bu mu

ameleden şikâyet eden zevcelerinin şikâyete 

hakları bulunmadığının kendilerine anlaülması- 

na karar verildi.

Karar .V K. tarihi

457 20-IV-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur-

dukları y e r __

İstanbul Beşiktaş 

Türk Ali mahallesi 

Sel Sokağı 23 .V 

Evde mütekait yüz- 

l^aşMemet Nuri B.

Arzuhal hulâsası

Terfihini istiyor.

Encümen kararı ve ne sebepten verik liğ i

Memet Nuri imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Malulen millî savaşa iştirak eylediği halde 

kanunun sarahati hilâfına olarak terfi ettiril- 

mediğinden şikâyet eylemektir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Mumaileyhin tekaüdü zamanında kidemli 

yüzbaşı maaşı 1300 kuruş olduğundan bu 

maaşa göre 5 inci derece üzerinden tekaüt 

maaşı ve terfih zammı verildiği, 23-X-339 

tarih ve 360 sayıh maaş kanuniyla maaş 

almakta iken tekaüt edilen ve kendilerine 

vasatı maaş üzerinden tekaüt maaşı verilen 

Balkan ve büyük harp malûllerinin istiklâl 

harp malûlları gibi tekaüt maşaı verilmesine 

dair olan 18-VII-927 tarih ve 1165 sayılı 

kanunun kendisine teşmiline imkân görülme

diği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal verenin tekaüdü tarihi 7-1-339 

olduğuna göre 360 sayılı kanunun 2 inci 

maddesi mucibince 1340 nıalî senesi bidaye

tine kadar cari olan eski maaş ve tahsisatı 

fevkalâde kanununa tevfikan rütbesine ait 

maaşla tekaüdünün icrası tabiî görülmekle 

beraber, İtalya. Balkan harplerile büyük harpte 

maluliyete duçar olanlardan İstiklâl muhare-> 

belerine iştirâk edenlerin 551 sayılı (bilumum 

askerî malûllerin terfihi hakkındaki kanun ) 

dan istifade hakları 1165 sayılı kanunun 

1 inci maddesi mucibince İstiklâl muharebe

lerine bilfiil iştirâk etmelerile meşrut olup 

müstedi harp malûlü isede millî mücadele 

esnasında Konya Askerî İdadisi dahiliye zabit

liğinde bulunup İstiklâl muharebelerine filen 

iştirâk etmemiş bulunduğundan hakkında 

yapılan tekaüt muamelesinin kanuna muvafık 

bulunduğu anlaşılmakla keyfiyetin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi 

'” 458 ^ I V T 9 3 Ö
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826

Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer 

Niğde Zaim oğulla

rından Hüseyinoğlu 

Emin E.

Arzuhal hulâsası

Memuriyete

hakkında

tayini

463
Adananın Kayah B. 

mahallesinden müte

kait yüzbaşı Süley

man Efendi zevcesi 

Atike Hanım

Mahkûmiyetinde ya

şının nazarı dikkate 

alınmadığı H.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Zaim oğullarından Hüseyinoğlu Emin 

imzasile Yüksek, Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Ad. Mes. Mektebinden mezun olduğu halde 

fili askerlik hizmetini ifa etmediğimden dolayı 

bir memuriyete tayin edilmediğnden şikâyet 

eylemektir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Meslek Mektebi mûstantık şubesinden 927 

senesinde eyi derecede mezun ve 324 tevellüt- 

lü olduğundan askerliğini yapmamış ise de 

halen müeccel bulunması tayinine mani olma

dığı,

Ancak bu mektepten neşeti derecesi ve mü

racaat tarihi ve adliyede hizmeti daha çok 

mesbuk olanlarla en iyi derecede çıkanlar ter

cih ve tayin edilmekte ve kendisinden daha 

evvel memnriyet isteyenler bulunmasına mebni 

sıra beklemek mecburiyetinde olup askerliğini 

yapmadığından dolayı memuriyete tayin olun

madığı hakkındaki iddiasının varit olmadığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Yazıldığına göre sırasını beklemesinin arzu

hal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar A“ K. tarihi

459 20-1V-1930

Atike imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Oğlunun mahkûmiyetinde yaşının nazarı 

itibare alınmadığı cihetle mes’elenin bu cihet

ten tetkikini istemekten ibarettir.

Adliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Müstediyenin oğlu Hüseyin Avni Efendinin 

evrak üzerinde sahtekârlık yapmak suretile ait 

olduğu makamı iğfal ederek memuriyet istihsal 

eylemek ve Adana uüfus birinci kâtibi iken 

dahi rüşvet mukabilinde Aziz namında bir 

şahsın yazılı bulunduğu nüfus esas defterinin 

sahifesini koparıp imha ve merkum namına 

kayda ve hakikate muhalif 3 1 8 doğumlu ola

rak nüfus tezkeresi imlâ ve ita eylemek suretile
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encüm en kararı ve ne sebepten verild iğ i

644 Carh Un Fabrikası 

Şirketi Reisi M. Sıtkı 

Efendi

Muamele vergisi hak

kında

memuriyet vazifesini sui istimal fiillerinden 

dolayı temyiz mahkemesince tasdikli Adana 

Cinayet mahkemesinin 24 - X - 341 tarihli 

ilâmıyla eski ceza kanunutıun 152,59 uncu 

maddelerine tevfikan ] 3 sene kürek ve üç sene 

kalebentlik cezalarına mahkûm bulunduğu ;

Ceza hükmüne esas adolunan mezkûr 

152 inci maddenin Türk Ceza kaııununda 

mukabili ağır hapis cezasını muhtevi bulunan 

339 ve 341 inci maddeleri olup ağır hapis 

cezasının da mahiyeten kürekten daha şedit 

olmasına binaen mummaileyhin Türk ceza 

kanunundan istifadesine kanunen imkân görül

memiş ve suçu işlediği zamanda 21 yaşını 

ikmal etmediği anlaşıldığından Türk ceza 

kanununun 56 mcı maddesine tevfikan cezası

nın 1/6 nın tenzil edilmek suretile infaz edil

mekte olduğu bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte :

Mahkûm oğlunun yaşıda nazarı itibare 

alınarak ]/6 i indirilmek suritile dileği yerine 

getirildiğinin arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar K. tarihi

460 20-1V-1930

Un fabrikası şirket Rs. Sıtkı ve müdürü 

Zühtü imzalarile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri:

San'atlarının inkişafına mani olan 7o 6 

muamele vergisinin lâyık hadde indirilmesini 

istemekten ibarettir.

İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Mezkûr fabrikanın 25 - VIII - 928 tarih ve 

1044 sayıh muafiyet ruhsatnamesile teşviki 

sanayi kanunundan istifade etmekte olduğu 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Mezkûr fabrikanın teşviki sanayi kanunun

dan istifade ettirildiğine göre başka bir mua

mele yapıiamıyacağımn arzuhal verenlere an

latılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

461 20-IV- 1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

877 Bafra 

Mehmet 

niha H.

Terlizade 

zevcesi Se-

638 Samsunda mevcut 

dört Cami imamı 

ve müezzinleri na

mına Büyük Cami 

imamı Hafız

Davasının diğer bir 

mahkemeye nakli

Teffiz muamelesin

den şikâyet

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Terlizade Memet imzasıyla Bafradan Yük

sek Reislik Makmına çekilen targraf En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Zevcinin katlinde maznuu olanların Sinop 

mahkemesinde muhakemeleri yapılacak tesirden 

dolayı bitarafane olmıyacağından tesirden hali 

bir mahkemeye naklini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Vaki olan müracaat ve ammenin emniyetini 

muhafaza noktasından davanın Ankara Ağır 

Ceza mahkemesine nakli Temyiz Üçüncü Ceza 

Dairesince karar verildiği ve icap edenlere 

tebliğ edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyieşildikte:

Dileği yerine getirildiğinin arzuhal sahi

bine anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

462 20-4-1930

Samsundaki imam ve müezzinler namına Büyük 

Cami imami Hafız imzasıyla Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize göndeil- 

miştir. .

Dilekleri:

Satılan arsa bedeli nemasının E. U. M. 

lüğünün emri mucibince kendilerine tevzii 

icap eden miktari verilmediğinden şikâyet 

eylemektir.

E. U. M. lüğüne yazılan tezkereyee gelen 

karşılıkta:

Bu hademelerin vazifelerine meşrutiyeti 

iddia olunan mahalde evvelce 60 tane ziytin 

ağacı bulunduğu zaman yalnız bu ağaçlar 

hasılatının bazı hayrat hademelerine vazife mu

kabili verilmesi meşrut iken müruru zamanla 

ağaçlardan eser kalmayıp mezkûr mahalle ev 

yapıldığı ve sonradan bunlarda yıkılarak arsa 

haline inkilâp etmiş olmakla ipkasında bir 

menfeat görülmiyen arsası müzayede ile satıl

mıştır.

Şu hale göre işbu hademelerin mezkûr 

arsa bedeli üzerinden bir kak istemeleri 

mevzuu bahis olamıyacağından ve esasen 

kendilerine verilegelmekte bulunduğundan 

müracaatlarının tervicine kanunî imkân bulun

madığı bildirilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebeplen verildiği

873 Rizede Müteahhit ak 

Memetoğlu Emin 

ve arkadaşı İbrahim 

Ef.

Erzak bedelinden a- 

lacaklannın verilmesi

I İcabı söylenildikte: .

i Arzuhal verenler kendilerinde bir hak gö-

I riyorlarsa ait olduğu malıkemeye müracaatları

. lâzımgeleceğinin kendilerine anlatılmasına 

* karar verildi.

I Karâr M> K. tarihi

: 463 20-1V-1930

Müteahhit Necmettin ve arkndaşlan imzala- 

rile Yüksek Rerislik makamına Rizeden çekilen 

telgraf encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri :

1Q28 seiK silide kıtaata verdikleri erzak 

bedelinden alacakları olan paraların verilmesini 

istemekten ibarettir.

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

Mezkûr seneye ait ojan borçların verilmesi 

için munzam tahsisat istenildiğinden istihsalin 

de bu ve emsali borçların verileceği bildiril

miştir.

İcabı söyleşildikte :

Borçlarının verilmesi için lâzım gelen mu

amele yapılmış olduğundan B. M. M. ince 

tasdikına intizar olunmasının telgraf çekenlere 

anlatılmasına karar verild i.

Karar K. tarihi

464 20-IV-1930

791 Beşiktaş Kâğithane 

Yokuşu 7 hane- 

j de mütekait miralay 

I Doktor Rifat B.

Vatanî Hizmetten Rifat imzasıla Yüksek Reislik makamına 

maaş tahsis veya sunulan arzuhal En. inimize gönderilmiştir, 

bir muallimliğe ta- | Dileği

yini I Kendisi miralay mütekaitlerinden olup 45 

senelik hizmetine mükâfaten vatanî hizmetten 

i maaş tahsisi veya bir muallimliğe tayin edil- 

I meşini istemekten ibarettir.

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

j Mumaileyhin yaşı müterakki olmasına 

I binaen hizmetinden istifade memul bulunmadığı 

I cihetle V. çe hakkında bir muamele yapılamı- 

' yacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte: 

i Vatanî hizmetlerden maaş tahsisi bir kanu

nla kabil olabilüp muallimliğe tayini ise yaşının 

! ilerlemesi yüzünden mümkün olmıyacağının 

: arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

I K. A" K. tarihi

î 465 20/4/1930
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ArzAihal verenlerin 

adı sam îve otur- 

duklean ver 

Elazizde Gaziantep 

Hakimi sabıkı M. 

Yusuf Efendi

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1
Postaya verdiği pa

ketin tazminini isti

yor

1026 Adapazarmın Semer- Zarar ziyanlarının

çiler mahallesinden 622 sayılı kanun

harikzede Yusufoğlu nıucibince verilmesi 

İsmail ve arkadaşları

246 İstanbulda Kumkapı-' Muhakemesinin in-

da Alibey yokuşun

da tyatro caddesin

de 81 numaralı ha

nede mükim Hacı 

Ayşe H.

taç edilmediğinden 

şikâyet

Ayıntap Hakimi sabıkı M. Yusuf imzasile 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Kayseri - Ulukışla arasında zayi olan 20 

lira kıymeti mukaddereli paketi bedelinin taz

min edilmesini istemekten ibarettir.

Dahiliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

İstenilen 20 lira tazminatın verilmesi husu

sunun Diyarbekir P. T. T. B. Müdürlüğüne 

yazıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte ;

Keyfiyetin arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar jV K. tarihi

466 20-IV-I930

Harikzede Yusufoğlu İsmail ve arkadaşları 

imzalariyle Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Ellerinde bulunan zarar ziyan mazbata 

bedellerinin 622 sayılı kanun mucibince 

verilmesini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Mezkûr kanun metnindeki talimatnamenin 

yapılabilmesi bu hususa tahsis olunan mülk

lerin tamamen satılmasına mütevakkıf bulun

duğu ve henüz bu baptaki muamelelerin arkası 

alınamadığı için Hükümetçe talimatname 

yap lamadığından dilekleri yerine getirilemi- 

yec^ğinin .«rzuhal verenlere anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A" K. tarihi

467 20-IV-1930

Hace Ayşe imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dileği:

Emniyeti su'i istimal meselesinden dolayı 

mahkemece cereyan eden muhakemesinin halâ 

intaç edilmediğinden şikâyet eylemektir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta: 

Müstedi 335 senesinde verdiği arzuhalde 

muverrisi İbrahim Beyin berayı infaz icraya 

koyduğu ilâmın aşırılmış ve 3-II-1929 tarihli
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

783 Maraşın Hoca dur

du mahallesinden 

küçük Mustafa oğol- 

larından Memetoğ- 

lu Ali

Tekaüt maaşı istiyor

722 Adapazarı Hapisan- 

esinde Şabanoğlu 

Mahmut

Adlî hatanın tashihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

arzuhalde dahi vekil Ohannes Bubulyan Ef. nin 

mezuniyeti olmaksızın borçlunun malları üzerine 

mevzu hacizleri fekettirilmiş olduğundan 

şikâyet etmiş ise de ziyaı iddia olunan ilâmın 

icra muamelâtının teehhürüne meydan kalmak

sızın buldurulduğu ve mevzu hacizler baki 

olup şikâyetin esassız olduğu anlaşıldığı 

ve mezbure tarahndan açılıp intaç edilmemiş 

bir dava bulunmadığı ve mahcuz malların 

satılması istenmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi

Karar A» K. tarihi

468 20-4-1930

Memetoğlu Ali imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize günde- 

rilmiştir.

Dileği:

20 sene jandamada istihdam olunarak ahi

ren onbaşılıkla terhis olunduğundan tekaüt 

maaşı tahsisini istemekten ibarettir

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Neferlerin maaşa hak kazanmaları fasılasız 

olarak 20 sene hizmet etmelerile mümkün olup 

bunun haricinde tekaüt maaşı tahsisi mümkün 

olamıyacağı bildirilmiştir, 

îcabi söyleşdikte:

Hizmetin fasılasız 20 sene olması kanunun 

kat'î ahkamından bulunduğu için muhtas za

manlardaki hizmetin kanunen maaş vermeğe 

bir hak kazandıramıyacagımn arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

469 20-IV-1930

Adapazar hapisanesinde Şabanoğlu Mah

mut imzasıla Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. inimize fönderilm iştir.

Dileği:

Bir katil mes’elesinde hakkında verilen 

hükümde adlî hata bulunduğundan tashihini 

istemekten ibarettir.

Ad. Vine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Bu isimde Adapazar hapishanesinde kimse 

buluumayup müstedinin Şabanoğlu Memet
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

Kûtahyanın Meydan 

mahallesinden Kah

veci Abdurrahman 

kızı Münire H.

Çankırı Hapisanesin- 

de Mütevelli oğlu 

Hakkı

Çankırı Hapisanesin- 

de Saraç Ali 

Haşan onbaşı 

Diyarbekir Vilâyeti 

Bağcak köyünden 

Hüseyinoğlu Abdul

lah ve arkadaşları

\

Rızasi hilâfına bağ- 

çesinin vakf edildi

ği cihetle bu mua

melenin feshi

Afları hakkında

Kncümen kararı ve ne sebepten verildi iği

olduğu ve merkumun Ekizce Köyünün korucusu 

Ali oğlu Fehmiyi öldürdüğünden ceza kanun- 

unnun 452 inci maddesinin 1 inci fıkrasına 

tevfikan 5 sene ağır hapis ve 3 inci madde 

mucibincede o kadar müddetle amme hizmetle

rinden mahrumiyet cezasına mahkûm edildiği 

ve mezkûr hüküm temyiz mahkemesince tasdik 

ve kararı tashih talebinin de reddedilerek tas

dik edildiği ve kanuna uymıyan ve bitaraflığı 

bozan bir hal olmadığı bildirilmiştir .

İcabı söyleşiidikte,

Ad. V. ince yeniden tetkik edilerek mes’e- 

lede adlî hata bulunmadığı anlaşılmasına göre 

dileği yerine getirilemeyeceğinin arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi .

Karar jX« K, tarihi

470 20-4-1930'

Abdurrahman kızı Münire imzasıyla Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği;

Zevcinin bahçesini kendi rızası hilâfına o- 

larak vakfettiğinden muamelenin feshile hak

kının korunmasını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşiidikte;

Mes'ele hukukî bir iddia bulunduğuna göre 

evvelâ derecatı mehakimden geçmesi icap ede

ceğinin arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar K. tarihi

471 20-4-1930

Çankırı Hapisanesinden Haşan onbaşı ve 

mütevelli oğlu Hakkı ve Hüseyinoğlu Abdullah 

imzalarıyla Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Hallerini İslah ettikleri ve beşeriyete nafi 

birer uzuv olmayi teahhüt eyledikleri için 

aflarını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşiidikte :

Kanunî sebepler bulunmadıkça af yoluna 

gidilemiyeceği hususunun arzuhal verenlere 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A" K. tarihi

472 20-4-1930



10 -

■3
N * 

<__

Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1001 Gümüş Hacı Köyü 1 Borçlarını yirmi sene

1022

Kâzım Zade Halil 

ve arkadaşları

de verebilmelerini 

istiyorlar

Kars askeriye has

tanesi hesap memur

luğundan mütekait 

4-327 Ahmet Muh

tar Ef. hakkında

Tekaüt maaşının ar

tırılması

Kâzım Zade Halil ve arkadaşları imzası la 

Gümüş Hacı Köyünden Yüksek Reislik maka

mına çekilen telgraf encümenimize gönderil

miştir.

Dilekleri :

Metrûk mallardan 8 sene taksitle satın 

aldıkları gayri menkul malların borçlar kanunu 

mucibince ve 20 sene müddetle taksite rapt 

edilmesini istemekten ibarettir .

İcabı söyleşiIdikte :

Mukavelename ile ve 8 müsavi taksitle 

8 sene müddetle satılan gayri menkul malların 

borçlar kanunu mucibince ve 20 sene müd

detle taksite raptına kanunî imkân bulunmadı

ğının ve emsali hakkında aynı muamelenin 

tatbik edilegelmekte bulunduğunun telgraf 

çekenlere anlatılmasına karar verildi.

Karar M K. tarihi

473 20-4-1930

Askerî mütekaitlerinden Ahmet Muhtar 

imzasıla Yüksek Reislik Makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Kendisine tahsis olunan tekaüt maaşı ma

işetine kâfi gelmediği cihetle arttırılmasını 

istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte: *

Bir zatın tekaüde şevki sırasında kanunen 

icapeden tetkikat yapıldıktan sonra maaşı tah

sis olunduğuna ve bu yolda tahsis oluna teka

üt tahsisatının şu veya bu sebeple arttırılma

sına kanunî imkân bulunmadığı cihetle dileği 

yerine getirilemiyeceğinin arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

474 20-IV-1930

820 Zafranboluda Köprü

lü Memet 'Paşa 

Camii İmamı ve 

hatibi Ahmet Hamdi 

ve arkadaşları

Maaşlarını müşkü

lâtla aldıklarından 

şikâyet

Cami imam ve Hatibi Ahmet Hamdi ve 

arkadaşları imzalarila Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Maaş bordroları müftü tarafından muntaza

man tasdik olunmadığı cihetle maaş almakta 

müşkülât çektiklerinden ve müftünün diğer 

hallerinden şikâyet eylemekten ibarettir.

Di. İş. Rs. liğine yazılan tezkereye gelen
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1325 Ankarada Saman pa

zarında ümit kütüp

hanesi sahibi Celâl 

Bey nezdinde mül

ga müstakil Muğla 

Jandarma Taburu 

Mermeris Bölüğün

den mütekait 2168 

sicil numaralı birinci 

mülâzım Kemal Ef.

Mahkûmiyet kararı

nın yeniden tetkiki 

hakkında

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

karşı hkta:

Üç noktada toplanan şikâyetten:

1 — Evkaf memuru iken tekemmül etmiyen 

hizmet tevcihi yüzünden bordro tasdik edil

meyip usulüne tevfikan yapılmayan bir tevci

hin hükmü olmıyacağı ve bir neticei hükmiyeyi 

tevlit etmiyeceği,

2 — Munasaha ve saire hakkında resen 

vuku bulacak müracaatlara mes'elenin kanunu 

medeninin neşrinden evel veya sonra olması 

itibarile ayrı ayrı muameleye tabi tutulaca

ğından ona göre muamele ifası zarurî bulun

duğu ve müftülük makamının kanunu medeni

nin neşrinden sonra olsa da tapu idarelerinden 

vuku bulacak müracaatlara cevap vermesi 

zarurî ve ancak mezkûr kanunun neşrinden 

sonraki hadisat hakkında müftilik makamının 
salâhiyettar bulunmadığı,

3 — Hasta memurlar hakkında yapılacak 

muamele memurin kanununun olbaptaki mad- 

delerile mukayyet olup gösterilen esbabı sıh

hiye tekaüde kâfi bir sebep olmıyacağı bildi
rilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan muamelenin kanuna mutabakati 

hasebile başka b ir muamele yapılamıyacağının 

arzuhal verenlre anlatılmasına karar verildi.

Karar jyş K. tarihi

475 2 0 -IV-1930

Konya jandarma mektebinde Yüzbaşı Kemal 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 
arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Di. Har. çe verilen mahkûmiyet kararının 

yeniden tetkikini istemekten ibarettir.

M. M. Encümenine yazılan tezkereye gelen 

karşıhkta:

Mumaileyh hakkında evvelce Di. Harpta 

giyaben verilen hüküm As. Tm. Di. nına 

nakzedilerek tetkik edilmek üzere bulunduğu 
bildirilmiştir.

îcabı söyleşildikte:

Yeniden yapılacak tetkik neticesinde verile

cek hükme intizar zarurî bulunduğunun arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

476 20-IV-1930
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Arzuhal hulâsası

Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur-

__ duklan  yer _______________^

Bilecik Belediye Reisi Borcunu yirmi senede

Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

Fabrikatör A li Ve

hbi B.

455 Fındıkhda Alçak dam 

Sokak 7 *V Nazım Ef.

ödemesi hakkmda

Tekaüt maaşının ar

tırılması hakkında

Bilecik belediye Reisi A. Vehbi imzasıle 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği :

Uğradığı maddî zararlardan dolayı metruk 

mallardan aldığı fabr'ka bedelini ödeyemediğin

den borçlanma kanununa tevfikan 20 sene 

müddetle taksite raptını istemekten ibarettir .

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müstedinin borcu olan meblâğın 3 ve 4 
üncü taksitleri 4 defa tecil edildiği gibi bu 

def'a da 3 ve 4 üncü taksitlerle beraber 5 inci 

taksitin de tecilini talep eylemiş isede borçlar 

çoğalarak tediye imkânı kalmadığından meramı 

terviç edilemediği gibi bedeli 8 senede ve sekiz 

taksitte verilmek şartıyla satılan mezkûr fab

rika bedelinin borçlanma kanununa tevfikan 20 
senede ahnmasına kanunî imkân bulunmadığı 

bildirilm iştir .

İcabı söyleşildikte :

Mukavele ile ve 8 sene taksitle satılan 

metruk mallar bedelinin 20 sene taksite raptı 

kabil olmamasına ve emsali hakkında da ayni 

muamele tatbik edilegelmekte bulunmasına 

mebni dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 

verene anlatılmasına karar verild i.

Karar K. tarihi

477 20 -4- 1930

Nazım imzasıyle Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Almakta olduğu tekaüt maaşının münasip 

mikdarda arttırılmasını istemekten ibarettir.

Da. V. in 3 yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müstedi İstanbul Meb'usan M. inde 26 

numaralı polis memurluğunda müstahdem iken 

tıbbî muayene heyetince yapılan muayenesi 

neticesinde 2 inci dereceden malûl olduğu 

anlaşılmakla l-VI-336 tarihinden itibaren 250 

kuruş maa^ tahsisile tekaüdü icra kılınmış 

ve ahiren 1 inci dereceden tekaüde müstehak 

olacak derecede malûliyeti arttığmı bildirmesi 

üzerine son sıhhî ahvali hakkında getirtilen 

muayene raporu Tıbbî muayene Heyetine gön

derilerek derecesinin yükselmesine imkân ol-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

162 Eskişehirde Hacı 

Seyit mahallesinde 

mütekaiti askeriye- 

den Bekiroğlu Halil 

zevcesi Hafize

952

madiği ve bundan dolayı maaşının arttırılması

na imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Malûllerin maluliyet derecelerinin yükseltil

mesi fennen tahakkuk edecek maluliyetlerine 

bağlı olup aksi takdirde tahakkuk eden malû- 

liyetlerine göre verilen derecelerinin ve binne- 

tice maaşlarının arttırılmasına kanunî imkân 

bulunmadığının arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar A* K. tarihi

Kocasının vefatile 

maaşının kesildiğine 

dair

Bafra ekip tepe 

mahallesi muhtarı 

Memet ve arkadaş

ları

Teffiz muamelesin

de müşkilâta uğra- 

dıklanndan şikâyet

478 20-IV-1930

Halil zevcesi Hafize imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Zevci Halilin tahsisati beraber aldığı 

675 kuruş maaşı vefatı üzerine kesilip 3 ev- 

ladıle muavenete muhtaç bir halde kaldığından 

işbu maaşın verilmesine devam olunmasını 

istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta;

Müstediyenin ölen zevci malûl efrattan 

bulunmasına ve malûl efrada tahsis kılınan 

maaşın şahsa münhasır olmasına binaen 

ailesine maaş tahsisine kanunî imkân ol

madığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

479 20-IV-1930

Bafra mübadilleri namına Gazipaşa muh

tarı Hüseyin Avni ve arkadaşları imzasile 

Yüksek Reislik makamına çekilen telğraf En. 

imize gönderilmiştir.

Dilekleri.

Mal tefevvüzü hususunda bir takım müşki

lâta uğradıkları ve bu hal mağduriyetlerini 

müeddi olduğu cihetle haksızlığa meydan 

verilmemesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Tasarruf vesikaları gösterilmiyen mübadil

lerin tevdi edecekleri kefaletnamelerin ne suret-
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Arzuqa{ verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

487 Ankaranın Ulucak 

civarında Eskişehir 

m u h a c i r i  erinden 

Gökçe oğlu 6 No. 

hanede Ağma Meh

met çavuş

Malûliyet maaşı H.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

le tanzim edileceği 5-1 1-340 tarihli talimatna

menin 1 inci maddesinde izah edilmiş ve 

6-3929 tarih ve 7736 sayıh İc. V. H. 

kararnamesine merbut talimatnamenin 2 inci 

maddesile 5-1 1-340 tarihli talimatnamenin 

1 inci maddesinin (A) fıkrası tadil edilmiş 

olup sair ahkâmı mamulunbih bulunmuş ve 

keyfiyet vilâyata tebliğ olunmuş ve bunun 

haricinde muamele icrasına imkân bulunmamış 

olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Son talimatname ile eski talimatnamenin 

tadil olunmıyan maddeleri ahkâmına tevfikı 

harekete mecbur bulunduklarının telgraf çeken

lere anlatılmasına karar verildi.

Karar j\? K. tarihi

480 20 -4-1930

Gökçe oğlu Ağma Mehmet Çavuş imzası le 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Müterakim malûl maaşının defaten ve işle

yecek olanlann da her ay verilmesini istemek

ten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

kaşrılıkta:

Mehmedin mevcut ûsera listesinde kaydı ve 

harpte mecruhiyetini ispata medar vesikaları 

olmadığından keyfiyet İngiltere Hükümetinden 

istifsar edilmiş ve gelen cevapta mumaileyhin 

istenilen hususatın bilinmesi lâzımğeleceği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal veren, Şamda tedavi edildiği has

tanenin sarih ismile Şam ve Abbasiye hastane

lerine duhul ve huruç tarihlerinin bildirdiği 

takdirde yeniden tahkikat yapılacağının ve bu 

malûmatı doğrudan doğruya M. M. V. ine 

bildirmesinin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.
Karar J\? K. tarihi

481 20-IV-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer 

B. M. M. hademe

lerinden Mahmut Ef.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

370 Adananın Karataş na- Af hakkında 

biyesinin Hacı Haşan 

köyünden Eminoğlu 

İsmail Hakkı

Mahmut imzasıle Yüksek Reislik Makamı

na sunularr arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Tekaüt maaşı tahsisatının B. M. M. i ha

demeliğinde müstahdem bulunmasından dolayi 

kesildiğinden şikâyet eylemektir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Devlet memurları maaşlarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 1452 sayılı kanunun 14

üncü maddesinde ( ..........  mütekaidinden

olupta umumî bütçeden tahsisat veya ücret 

alanların bu vaziyetleri devam ettikçe tekaüt 

maaşları tahsisatı fevkalâdeleri ilâve edilmek

sizin verilir. ) denilmekte olmasına binaen 

umumî bütçeden ücret almakta olan müstediye 

tekaüt maaşının tahsisatile birlikte verilmesine 

imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal verenin dileği yerine getirilmesin 

kanunî imkân bulunmadığını kendisine an

latılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

482 .20-IV-1930

Eminoğlu İsmail Hakkı imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal Encümeni

mize gönderilmiştir.

Dileği:

Her ne kadar katil maddesinden mahkûm 

isede İslahı hal eylediğinden affını istemektedir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Merkumun Kaplanı adi yen cerhetmesinin 

sebebi şiddet addile katil fiillerinden dolayı 

eski ceza kanununun 174 üncü maddesinin

1 inci fıkrasına tevfikan 15 sene hapsine karar 

verilerek hükmün Temyiz Mahkemesince tasdik 

edildiği ve cürmünün 340 senesi mayıs ayı 

zarhnda vuku bulmasına binaen de 1Q-XI- 339 

tarihli af kanunundan istifadesine kanunî imkân 

olmadığı ve cürmünün mahiyetine ve hakkında 

tatbik olunan kanun maddesine nazaran da 

ahiren neşrolunan af ve tecil kanunundan 

istifadesine mesağ görülemediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileğinin yerine getirilmesine kanunî imkân
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

678 Niğdenin Ahi Paşa 

mahallesinden Naim 

Ef. zevcesi ve Bekir 

Ef. kerimesi Hanife 

H.

727 İstanbul Perûkârlar 

Cemiyeti Reisi İsm 

ail Ef.

Zevcinin vefatile 

maaşı kesildiğinden 

verilmesine devam 

olunması hakkında

Hafta tatilinden,isti

fade ettirilmeleri 

hakkında

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

bulunmadığının arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar .Aj’ K. tarihi___

483 2 0 - IV-1930

Hanife imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

D ile ğ i;

Zevcinin vefatile tahsis olunan eytam ve 

eramil maaşı kesildiğinden verilmeye devam 

olunmasını istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Bulgar madeni kazası başkatibi mütevaffa 

Bekir Efendi kerimesi Hanif-? Hanımın pederin

den muhassas maaşın zevcinden dolayı tahsis 

edilen muhassas maaşın fazla olmasına ve bu 

gibi eytam maaşından hangisi fazla ise onun 

verilmesi olbaktaki kanun iktizasından bulun

masına binaen mumaileyhanın zevcinden mu

hassas maaşının verilmesine kanurî mesağ 

olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Filhakika memurini mülkiye tekaüt kanu

nunun 17 inci maddesi son fıkrasına ve 21 inci 

maddesi mefadına göre arzuhal verenin zev

cinden istihkakı olan maaşın verilmiyeceği 

derkâr olduğunun kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar M’ __K. tarihî

484 20-IV-1930

İstanbul Perûkârlar Cemiyeti Reisi İsmail 

ve Umumî Kâtibi İbrahim imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri :

Berberlerin hafta tatilinden istifade ettiril

memeleri maddî manevî zararlarım müeddi 

olduğundan asıl kanunda yazılı olduğu veçhile 

kendilerinin de hafta tatilinden istifade ettiril

melerini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Hafta tatili kanununun 5 inci maddesine 

tevfikan berberler evvelce cuma günleri saat

24 de kadar açık bulundurulumakta iken bu hal 

zararlarını mucip olduğundan şikâyet ederek
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

232 Bayiler Cemiyeti na- Beyiye aidatı hakkrada 

mına Reis Hulusi Ef.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

bütün gün açık bulundurulmasını istemişlerdir

Giresun Meb’u: îi Hakkı Tarık Beyin teklifi 

üzerine mezkûr kanunun ve4 ve5inci maddelttri 

bu şekilde tadil edilmiş bulunduğundan bu 

günkü iddiaları gayri varittir.

Kanundaki: (açık bulundurabilirler) kaydına 

göre isteyenlerin dükkânlarını kapayabilecekleri 

ve yahut büfün berberlerin işçileri arasında 

münavebe yaparak kısmen tatilden istifade 

eyleyebilecekleri kabildir; denilmektedir .

İcabı söyleşildikte:

Kendi arzu ve talepleri üzerine tadil olunan 

kanunun yeniden tatdli için bir sebep görülm

ediğinin ve Da. V. inin vasayası dairesinde 

hareketleri iktiza edeceğinin arzuhal verenlere 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A' K. tarihi

485 20-4-1930

Tütün Bayiler Cemiyeti namına Reis Hulusi 

imzasile Yüıcsek Reislik makamına sunulan ar

zuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Beyiye aidatının kazalarda olduğu gibi 7o8 

ile 10 arasında tesbitini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Duhan inhisar kanununun tatbiki suretleri- 

hakkındaki nizamnamenin 58 inci maddesinde:

( Bayilerin kân, icra edecekleri mübayaat 

üzerine tahsis olunan ikramiyeden ibarettir, 

ve bu ikramiye, mahal ve ahvale ve mamulâtın 

cins ve nevine göre idarei inhisariye tarafından 

tayin o lunur.)

Denilmekte olduğuna göre şehir ve kasaba

lardaki bayiler 7o5 veya % 6  nisbetinde beyiye 

ücreti verilmekte ve du miktarın J ü de 1485 

sayılı kanun mucibince malûlin hissesi olarak 

kat ve tevkif edildiği ve mefsuh şirketçe ve

rilmekte olan işbu beyiye ücretinin inhisar 

idaresince de aynile verilmesine devam 

olunduğu ve bunun teamül halinin a ld ığ ı;

Ancak mefsuh şirket tarafından vakti le 

teşkilât yapılmamış olan Şark vilâyetlerinde 

inhisar idarelerince teşkilât icrasından sonra 

bayi tedarikini temin ve her tarafta mamulâtın 

bulundurulmasını teshil ve ahalinin mamulâta
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildig

360 ■ Ordunun Perşembe 

nahiyesinden Çınar 

köyünden Ahmet 

oğlu Abdullah Ef.

Tapu müdüründen 

şkâyet

rağbetini tezyit nıaksadile mezkûr beyiye ücreti 

idare meclisinin tensibile nakliye masraflanla 

birlikte 7ol 8 e kadar arttırıldığı;

Müstedinin mes'ulü isaf olunduğu takdirde 

bunun bir misal teşkil ederek diğer taraflardan 

da müracaat vaki ve binnetice köy bayilerile 

ser bayilerde dahil olduğu halde umum bayile

rin beyiye ücretlerinin tezyidine mecburiyet 

hasıl olacağı ve mezkijr ücret %  l misbetinde 

bile tezyit olunsa senevi 4 l  000 lira gibi 

büyük bir meblağ teşkil edeceğinden bu bap

taki talebin is'ahııa imkân görülmediği b ild i

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Vokarıda verilen izahata göre arzuhal veren

lerin dileklerini yerine getirmeğe kanunî iır,- 

kân görülemediğinin kendilerine anlatılmasına 

karar verildi

Karar M ' K. tarihi

486 20 -4- 1Q30

Ahmetoğlu Abdullah imzasıle Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Milâslı oğlu İstatiyos zimmetindeki alaca

ğının tahsili için merkum muvacehesinde 

cereyan eden muhakemede hak kazandığı ve 

aldığı ilâm mucibince icraca gayri menkul 

malları satılarak namına tapu senedi almak 

üzere iken tapu müdürlüğü tarafından kanun

suz mümanaat edildiği cihetle hakkının korun

masını istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta;

I - Mübadeleye tabi eşhas zimmetindeki 

alacakların istifası hakkındaki kanunun ı inci 

ve 2 inci maddelerinin şumulü haricinde 

bulunduğu cihetle alacağının istifasını temin 

için mezkûr kanunun 3 üncü maddesi muci

bince müracaatta bulunması zarurî olduğu:

II - Ve çünkü medyun hakkında istihsal 

olunan ilâmın tarihi 8-IV-340 ve haciz tarihi

26 - IV - 340 olmasına ve 791 sayılı 

kanunun ı inci maddesinde zikrolunan Lozan 

muahedesine merbut mübadele mukavelename

sinin imza edildiği 30-1-1 Q23/l 339 tarihinden



-- 19 ~
rs
3  3  

<

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

796 Eskişehir de menfi 

Osman Remzi Efendi

Affı hakkında

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

sonra olması bu baptaki ilâm ve haciz hük

münün derhal infazına mani olduğu bildiril

miştir.

İcabı söyleşildikte :

791 sayılı kanunun 1 ve 2 inci maddeleri 

mübadele mukavelenamesinin imza tarihi olan 

30 - 1 - 923/339 dan sonra ahnacak ilâm ve 

hacizIcrin infaz olunamayıp ancak mezkûr ka

nunun 3 üncü maddesi mucibince bu kabil 

ilâm ve vesaikin - tasfiyei katiye neticesinde 

nazara alınmak üzere - Mal. V. ince kayt ve 

tespit edileceği pek sarih bulunmasına ve 

7-XI-l341 tarih ve 65 sayılı tefsir ise matlu- 

bat ve düyunu hâzinenin sureti mahsubuna 

dair olan kanunum inci maddesini tefsirden 

ibaret olup bu mes'ele ile alâkası bulunmadı

ğına binaen bu baptaki iddiasının varit ola- 

mıyacağının arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar ,1’ K. tarihi

487 20-IV-T9 3 0 '

Eskişehirde menfi Osman Remzi iınzasıle 

Yüksek ReislİK Makamına sunulan arzuhal 

Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

Hastalığı dolayısile affını istemekten 

ibarettir.

Adliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

İhtilâs maddesinden 5 sene nefi cezasına 

mahkum olup evvelâ Beypazarına ve sıhhî 

ahvali dolayısile ahiren Eskişehire sürgün 

gönderilen tahsildar Osman Efendinin hastahğı 

hasebiyle Eskişehirin havasıle imtizaç edeme

diğinden sıhhî şeraiti müsait Bursa’ya nakline 

jAnkara Ağır Ceza Mahkemesince karar verildiği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Sihhî ahvalinin yalnız Bursa’ya naklini ic ıp 

ettiği anlaşıldığından hakkında af muamelesi 

yapılamıyacağının arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.
Karar No. K. tarihi

488 20-4-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

dukları yer 

Diyarbekir Hapisa- 

nesinde komünist 

mahkûmlarından İz

mirli Kanber Oğlu 

Taşçi Ali Riza, kü

çük Hilmi, Şükrü 

Nail, Ahmet Ef.

Af hakkında

358 Rize Hapisanesinde 

mahkûm Hopanın 

Zarpici köyünden 

Makar oğullarından 

Hacı İbrahimoğlu 

Mustafa

Af hakkmda

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

biyarbekir Hapisanesinde komünist mah

kûmlarından: Ali Riza, Küçük Hilmi, Şükrü 

Nail, Ahmet imzalarıle Yüksek Reislik maka- 

mma sunulan 4 arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dilekleri:

Bazı şahıslar tarafından iğfal edildiklerin

den ve şimdi hakikati anladıkları cihetle afla

rını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Müstediler İc. V. H. ini cebren ıskata, 

halkı teşvik için gizlice ittifak etmek cürmün- 

den dolayı bilmuhakeme türk ceza kanunu

nun 147,171 inci maddelerine tevfikan mah

kûmiyetlerine dair İzmiz ağır Ceza Mahkeme

since verilen kararın Temyiz Mahkemesince 

tasdik edildiği ve sıhhî halleri hakkında bir 

gûna şikâyet ve müracaatları dahi mevcut ve 

mesbuk olmadığı ve mahkûmiyetlerinin sureti 

ve geçen muameleye göre kendilerinin af ve 

tecil kanunundan istifadeleri kabil olamıyacağı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Kanunî bir sebep olmadan ve af ve tecil 

kanunundaki şeraiti haiz olmadan arzuhal ve

renler hakkında başka muamele yapılması 

imkânı bulunmadığının kendilerine anflatılma- 

sma karar verildi.

Karar A" K. tarihi

489 20-4-1930

İbrahimoğlu Mustafa imzasile Yüksek Reis

lik makamına sunulan arzuhal encümenimize 

gönderilmiştir- 

Dileği:

Affını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Müsted'inin, talip olduğu müteveffa bira

deri Osmanın zevcesi Fatmanın kendisile ev

lenmesine muvafakat etmiyerek diğer biraderi 

Haftz Mehmet ile evlenmiş olmasından muğber 

olarak mezbureyi köprü başında bekleyip katle 

teşebbüs ve tabanca ile 2 yerinden yaraladığı 

ve çocuğunun* düşmesine sebebiyet verdiği 

sabit olarak eski ceza kanununun 174 ve 

46 ıncı maddelerine tevfikan 8 sene müddetle 

küreğe konulmasına mülga Rize Cinayet Mah-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

---------------------

Arzuhal hulâsası

957 İzmir: Alsancak Mu

kaddes meazr Sokak 

26numarah Fikret Ef.

Kncütnen kararı ve ne sebepten verild iğ i

Açığa çıkarıldığın

dan şikâyet

kenıesince karar verildiği ve Temyiz Mahke

mesince de tasdik edilmek suretile katileştiği 

ve mahkûmiyet sebebi olan cürüm katle teşeb

büs fili olmasına mebni 1441 sayılı af ve 

tecil kanunundan istifade edemiyeceği bildiril

miştir.

İcabı söyleşildikte:

Af ve tecil kanunundan istifade kanunda 

musarrah olan kayitlarla mukayyet olup lâalet- 

tayin her suçlunun af ve tecilden istifade ede- 

miyeceğinin arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar K. tarihi

906 Çankırı hapisanesi- 

nden Hüseyin çavuş

Af ve tecil kanunun

dan istifade ettiriİl

mesi hakkında

4 9 0 2 0 / I V - 1 9 3 0

Fikret imzasıle Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

İzmir - Aydın demiryolundaki vazifesinden 

haksız olarak açığa-çıkarıldığından ve idarede 

ki sui istimalden şikâyet eylemektir.

Nf.V.ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta ;

Mumaileyhin mukaddema V.e vaki müracaati 

üzerine icra kıhnan tahkikat neticesinde Aydın 

Demiryolu İdaresince tayin edildiği vazifeyi 

ifa edememesi hasebi le hizmetinden çıkarıldığı 

ve vazife ve salâhiyeti haricinde tenkidat 

ve muahazatı dolayısıla da tekrar kabul ve 

istihdamına şirketçe mavafakat edilmediği 

anlaşılmış ve diğer' demiryollarda da haline 

münasip bir hizmet aranıldığı halde bulıina- 

madığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Şu izahata göre bu bapta bir muamele 

yapılamıyacağının arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar K. tarihi

4 9 1 2 0- IV - 19 3 0

Çankırı hapisanesinde Malûl gazı Hüseyin Ça

vuş imzasıle Yüksek Reislik makamın sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Af ve tecil kanunundan istifade ettirilme

sini istemekten ibarettir.

Ad. V, ine yazılan tezkereye gelen karşı-
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Arazııhl verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası i Encümen kararı vc ne sebeplen verild iğ i

202 Burdur Tefenni Ta

hsil memuru Hüse

yin Ef.

İskân hakkında

59 Ankarada Aramsaz 

Çatalcanın F e r h a t  

mahallesinden Arap 

oğlu Ömer

hkta:

Hususî ve umumî af ilânı B. M# M. inin 

salâhiyeti cümlesinden bulunmasına ve şimdi

ye kadar neşir ve ilân edilen af ve tecil ka

nunundan istifade edememelerine binaen V. çe 

idareten yapılacak bir muamele olmadığı bil

dirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Af ve tı-cil kanunundan istifade etmek şe

raitini haiz olmıyan arzuhal veren hakkında 

başka muameleyapılamıyacagının kendisine an

latılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

492 20-4-1930

Tefenni tahsil memuru Hüseyin imzasıle 

Burdurdan Yüksek Reislik makamına çekilen 

telgraf En. inimize gönderilmiştir .

Dileği :

İskân muamelesinin bir türlü ikmal edile

mediğinden ve iskân hakkının henüz temin 

olunmadığından şikâyet eylemektir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

800 kuruştan fazla maaş alan muhacir ve mül

tecilerin gayri muhtaç addile adiyen iskâna tabi 

tutulmamaları mevzu esaslardan olup müstedi 

Tefenni kazası tahsil memurluğunda 800 kuru

ştan fazla maaş almakta olmasından adiyen 

iskân edilemediği gibi memleketinde terkettiği 

mallarına ait tasfiye talepnamesini de 28-V-928 

tarih ve 331 sayıh kanunla tayin edilen müdd

etin mürurundan sonra tevdi edilmiş 

olmasından tefviz tarikile de mal almasına kan

unî imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte: *

Yapılan muamelenin kanuna mutabakatı 

hasebile başka muamele yapılamıyacağının 

arzuhal verene anlatılmasına karar verildi

Karar ,V K. tarihi

493 20-4-1930

Arazi taksimindeki  ̂ Arapoğlu Ömer irnzasıle Yüksek Reislik 

yanhşlık hakkında makamına sunulan arzuhal Encümenimize gön- 

! derilmiştir.

Dileği :

İhtiyar heyetinin verdiği yanlış ilmühaberle 

3 e taksimi lâzımğelen arazinin 2 ye taksimi
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

804 Sarıkamışta Kara- ' 

kutta 35 Uici alay | 

5 inci bölük kuman

danı sabıkı Şakir > 

Nuri Ef. '

Tard kararının 

hakkında

29 i Balıkesirde Birinci 

Büyük Millet MecUsi 

âzasından Çantay 

zade Basri B.

Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

refi

Tekaüt maaşı hak

kında

suretile hakkı zayi edildiğinden şikâyet et

mekten ibarettir.

Dahiliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Çatalca’da kâin 35 dönümden ibaret ölen 

Sıdıka Hanıma ait tarlanın mirasçılar arasında 

bulunan müstedinin işbu tarlayı zorla kendine 

zapta teşebbüs eylemesi üzerine müddei umu

milikçe mahalline jandarma gönderildiği ve 

jandarmaya filen muhalefet ve hakaret eyledi

ğinden tevkif edildiği bildirilmiştir.

îcabı söyleşildikte :

Kanuna muhalif harekette bulunan arzuhal 

verenin şikâyeti suç bastırmak kabilinden 

bulunduğuna göre kanuna ve hakka riayet 

eylemesinin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

494 20-4-1930

Şakir Nuri imzasıle Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Sarhoşluk yüzünden tardına karar verilmesi 

mağduriyetini mucip olduğu cihetle kararın 
tashihini istemekten ibarettir.

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

Müstedi mafevkine sep, sarhoşluk, meskene 

duhul, teşhiri silâh ve darp gibi muhtelif 

ceraim ile maznun olmasına binaen K 6- 9. 

ümera ve zabitan D. H. ince muhakemesi 

neticesinde fiillerinin sübutuna mebni 926 

senesinde 4 ay hapis ile askerlikten tardedil- 

diğinden orduda bir vazife verilmesine kanunî 
imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileğinin yerine getirilmesine kanunen im

kân bulunmadığının arzuhal verene anlatılma
sına karar verildi.

Karar .V K. tarihi 

49'5~" 20-IV-]930~

Birinci B. M. M. i fizasından Çantay zade 

Basri imzasile Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Tekaüt maaşının tayininde eski mülkiye
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TArzûhsTl~̂ eFeİTİen n 
adı, sam ve otur

dukları yer
Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

tekaüt kanunu nazarı dikkate alınıp memurin 

kanununun 73 üncü maddesi mucibince meb

usluk tahsisatı üzerinden maaş tahsis olunma

ması mağduriyetini mucip olduğu cihetle 

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

Mf. V. ine yazılan fezkereye gelen karşı

lıkta:

Mumaileyh Balıkesir İmam ve Hatip Mek

tebi muallimliğinde müstahdem iken malûliyet 

üzerine tekaüde sevkedilmiş ve bu suretle 

malûliyet hasebile tekaüdü icra kıhnacaklara 

son memuriyet maaşları üzerinden tekaüt 

maaşı tahsisi mülkiye tekaüt kanununun 15 inci 

maddesi icabından bulunmuş olduğundan 

kendisinede bu maddeye tevfikan maaş 

tahsis edildiği ve memurin kanununun 

73 üncü maddesile bu maddeyi tefsiren 

19-IV-927 tarihinde B. M. M. ince ittihaz 

buyrulan karar müddeti tekaüdü ikmal eyle

miş olupta tekaüt maaşı tahsis edilecek olan 

Meb'uslar için şehrî vasatî miktarın (lO 000) 

kuruş olarak kabulü merkezinde olup halbuki 

malûlen tekaüt edilecekler için şehrî vasatî 

miktar değil son memuriyet maaşı mevzu 

bahs olacağına nazaran hakkında bu yolda 

muamele yapıldığı bildirilmiş ve bunun Muh. 

Di. inca ittihaz olunan 27-XII-928 tarihli ka

rara müstenit bulunduğu anlaşılmıştır.

Memurin kanununun 73 üncü maddesinin 

bu baptaki mutlakiyetine binaen mesMenin 

tetkiki icap eylemekle davet olunan Mf. V. ı 

Z. i. leri M.ü Rasim ve Muh. Di. i Reis ve

kili Faik Beyler huzur ila yapılan tetkikata 

göre:

İcâbı söyleşildikte:

Memurin kanununun 73 üncü maddesi : 

(Meb’uslukta geçen müddet tekaüde mahsup 

edilir ve meb’usluk tahsisatının aslı olan

10 000 kuruş tekaüde esas tutulur. İşbu 

madde hükmü 1 inci ve 2 inci B. M. M. i 

Âzalanna da şamildir...) ve takaüt kanununun 

2 inci ' maddesinin son fıkrasında:

( Ve fakat malûl olanlar bu müddeti 

ikmal etmemiş oisalar bile fennen tebeyyün 

edecek derecei maluliyetlerine göre maaş 

tahsisi ile tekaüt edilir.

Denilmesine ve binaenaleyh malûliyetlerine
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Çankırı jandarma 

takını kumandanlı

ğından mütekait Ha

şan Riza Efendi

binaen tekaüde sevkolunmakla suveri saire 

ile tekaüde sevkolunanlar arasında tekaütlük 

noktai nazarından bir fark bulunmadığına ve 

mevzubahs 19-IV-927 tarihli B. M. M. i H. 

U. kararında da:

ff Müddeti tekaüdü ikmal d 

kaydı müsarrah olmayıp alelitlak on bin 

kuruş kaydının tekaüt kanununun 13 üncü 

maddesindeki. <ı Miktari şehrii vasatisininin 

muadili bulunduğu tashihten ibaret olduğuna 

binaen arzuhal verenin de memurin kanununun 

73 üncü maddesinden istifadesi tabii oldu

ğundan muamelelerin tashihi zımmında keyfi

yetin Mal. ve Mf. V. lerile Muh. Di. ina 

iblâğına ve kendisine de anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A" K. tarihî

490 25-V- 1930

Tekaüde

şikâyet

şevkinden Haşan Rıza imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal Encümenimize gönderil

miştir.

Dileği:

339 senesine sabit hizmetlerde istihdam 

için rapor aldığı, jandarmada sabit hizmet 

olmadığından 2 sene daha hizmet ettiği halde 

tekrar muayenesi icra edilmeksizin tekaüdü 

icra edilmiş ve halbuki vücudu zindegi iktisap 

eylemesi üzerine bu kere istihdam için müra

caat eylediği zaman askerî tekaüt ve istifa 

kanununun maddei mahsusası mucibince tekaüt 

edildiğinden istihdam olunamıyacağı bildiril

diği ve bu ise mahzi hata bulunduğu cihetle 

tashihini istemekten ibarettir.

Da. V. ine zazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Müsted'inin mesleke muhip ve heveskâr 

olmayıp mevki ve memuriyetine sivil elbise 

ile gider, erazi işletmekle meşgul, vazifesinde 

mütemant ve vücudünden istifade gayri müm

kün bulunduğu gibi zabit mektebi devrei tah

sili yesine iştirak ettirilmek üzere istenilmiş 

isede bir takım bahaneler ihdasile gitmek 

istememiş ve 341 terfi defterine ithali iktiza 

ettiği halde muvafık sicil alamadığından terfi 

ettirilmemiş ve ehliyeten de istihdamı gayri 

caiz olmasma mebni atiyen de istifade memul
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası liiıcümen karan vü ne sebnpten verildiği

olmadığından tekaüt ve istifa kanununun 2 inci 

maddesinin 3 üncü fıkrasına tevfikan tekaüt 

edildiği bildirilmiştir.

Askerî tekaüt ve istifa kanununun 2 inci 

maddesinin 3 üncü fıkrasında:

Veyahut Devletçe - «r ademi liyakat ve sui 

ahlak gibi kabayihi mütehakkıka » - görülecek 

lüzuma göre icra edilir. ]

Denilmesine ve bu suretle tekaüt edilenlerin 

tekaüden de istihdam olunamıyacaklarına mebni 

mes'elenin daha esaslı tetkiki ve müstediye ait 

dosyanın görülmesine ihtiyaç dergâr bulun- 

mağla dosyayı müstashiben bir memur gönde- 

sr.ilmei Da. Vekâleti Celilesinden istenmişti . 

Gelen memur hazuruyla yapılan tetkikatta: 

Müstedinin tekaüdü kendi istidası üzerine 

yapılmış iken Jandarma Encümenince muma

ileyh hakkında bir Divanı Harbin hükmüne ve 

İdarî surette ceza görmesine ibtina etmiyen 

kabayih ile tekaüdünün icra edilmesi ve nitekim 

arazi işlerile meşgul olmasına dair serdolunan 

fiilden mahkeme hükmiyle beraet etmesi ve 

Konya Zabit mektebine gitmemesi temaruzdan 

ileri gelmeyip - tekaüt talebini intaç eden- 

marazı dolayısile ve rapora binaen verilen bir 

buçuk ay mezuniyetten ileri geldiği ve son 

sicillinde mumaileyhin hüsnü ahlâk sahibi 

zeki, hüsnü idare kabiliyeti ve jandarmada 

ipkaya lâyık bulunduğunun tasdik olunduğu 

ve gerek orduda ve gerek jandarmada eyi 

hizmetleri ve aleihusus eşkiya derdest ve 

kilinde muvaffak olduğu görülmüştür, 

îcabı söyleşdikte:

Askerî tekaüt ve istifa kanununun 2 

maddesinin 3 üncü fıkrasındaki kabayihin hiç 

biri Divanı harpten ve ya İdarî bir hüküm 

ile teyit edilemeyip belki böyle bir hükme 

esas teşkil edecek olan - arzuhal verenin - sicilli 

temamen lehine bulunduğuna ve bu kararı itti

hazda hata bulunduğu vuzuhla görülmesine 

binaen tekaüt muamelesinin keenlemyekün 

olduğuna ve keyfiyetin Da. V. Celilesine ibla

ğına karar verildi.

Karar No K. tarihi

îen-

ıncı

497 25-V-1930
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adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Evladı Şemsiden Si- 

vash Ömer Şemsi Ef.

Evkaf tarafından dü

kkânlarına vaziyet 

idildiğine dair

Ömer Şemsi imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. inimize gönd

erilmiştir

Dileği :

Kendisinin Sivasta bulunmadığı bir sırada 

vuku bulan bir ihbar üzerine 40-50 seneden 

beri mutasarrıf bulunduğu dükkânlarına maha

lli evkaf idaresince hotbehot vaziyet olunduğu

ndan pek sarih olan hukukunun korunması

nı istemekten ibarettir.

Ev. U. M. lüğüne yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Sivas Evkaf İdaresine vuku bulan ihbar üze

rine mezkûr dükkânlara Şeyh Müeyyet Ef. 

vakfı olarak vaziyet olunması üzerine müstedi- 

nin biraderi tarafından mahkemeye müracaat 

olunarak muhakemenin elyevm rüyet edilmekte 

bulunduğu ve bu suretle vaziyet olunarak mu
hakemesi görülmekte olan bu dükkânların 

sahibine iadesi idarenin iktidarı haricinde 

bulunduğu bildirilm iştir.

Mes'elenin derkâr olan ehemmiyetine bina

en Ev. U. M. lüğünden davet olunan memur 

huzurile yapılan tetkikat neticesinde :

1 — Şeyh Müeyyet Efendi vakıfnamesinde 

vaziyet olunan dükkânların vakıf olduğuna dair 

bir sarahat olmadığı ;

2 — Celbedilen muhasebe cetvellerine ve 

mahallinin işaratına göre eskidenberi mezkûrr 

dükkânların muhasebeye tabi tutulmadığı ve 

Evkaf İdaresince müdahale olunmadığı;

3-îndelmuhakeme bidayeten bu hak tezahür 

eylemişsede temyiz edildiğinden temyiz netice

sine intizar istida sahibinin mağduriyetini 

mucip olacağı; tezahür eylemiştir.

İcabı söyleşildıkte :

İddia olunan dükkânlara Sivas Ev. İdaresi

nin müdahalesi vakıfname ve kadim muhasebelere 

ve bir resmî vesikaya müstenit olmayıp kuru 

bir ihbara istinat eylediği ve böyle bir ihbar 

üzerine dükkân sahiplerinin değil Ev. İdare sinin 

mahkemeye rnüracatla ihbarın sübutu halinde 

gayri menkule vaziyet eylemesi icap ederken 

doğrudan doğruya dükkânlara vaziyet olunma

sı, tasarruf hakkının emniyeti, noktai nazarın

dan sakat bir muamele olduğu tezahür eyle

mekle mezkûr dükkânların hali sabıkına irca-
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

ile - yani müstediye iadesile - devam eden 

muhakeme neticesinde Ev. İd. si hak kazandı

ğı taktirde kanunî muameleye tevessül eylemesi 

icap eyleyeceği cihetle mes'elenin bu suretle 

tashihi hususunun Ev. U. M. lüğüne iblâğına 

ve keyfiyetin arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar K. tarihi

498 25-V-1930

-- -•

T. B. M. M. Matbaası
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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

Şebinkarahisar Sabıkj Tasfiye kararının refi' 

Muhasebecisi Meh- | hakkında 

met Bey

Şebinkarahisar muhasebecisi,'sabık Mehmet 

imzasile Yüksek Reislik makkmına sunulan 

arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Hakkında verilen tasfiye kararının kaldırıl

masını istemekten ibarettir.

Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

körşılıkta:

Sicilleri itibarile kendilerinden istifade olu- 

namıyanlar ile aciz ve kabiliyetsizlikleri tahak

kuk edenler hakkındaki memurin kanunu mu

vakkat 1 inci maddesi mucibince vücutların

dan vilâyetçe istifade edilemiyeceği cari mua

melâttan ve tetkik olunan hallerinden anlaşılan 

Maliye memurlarından bazılarının tekaüde 

şevkleri V. intihabı memurin komisyonunca 

takarrür ederek bu meyanda müsted’inin de 

tekaüde sevkedildiği bildirilmiştir.

Müsted’inin tetkik olunan sicil hulâsasında 

317 tarihinde işten el çektirilmiş ve isnat 

olunan fiilden men'i muhakemesine karar ve

rilmiş olmaktan gayri kendisini lekeleyecek bir 

hali görülmiyerek tedricen terfi eylediği ve 

son memuriyetinde ise Devlet varidatının ciba- 

yeti hususunda gösterdiği tefevvuk Muhterem 

Başvekilimiz İsmet Paşa Hazretleri tarafından 

gönderilen 21 - X I I-341 tarih ve 93 6  sayıh 

telgrafla takdir buyrulmuş olduğu; tasfiyeye 

esas ittihaz olunan ne gibi vesikalar varsa 

encümenimize gösterilmesi hususunda izhar 

olunan arzuya karşı da hiç bir vesika ve mu

amelâtında da aciz ve terahi gibi bir muamele 

olmadığı Maliye Vekâleti namına encümene 

gelen Memurin Müdürü Macit Bey tarafından 

dermiyan olunmuş ve D. Ş. nca müddeti zar

fında müracaat olunmadığı için itiraz' iddia

sının ret edildiği anlaşılmıştır.
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adı sanı ve otur

dukları yer

I

Arzuiıal hulâsası ll^]nrüıııoıı kararı vo no sobepton V(3fil(ligi

1171 İstanbul Galata it

halât gümrüğü mu

ayene baş memuru 

İhsan Ef.

Eli işten çektirildi- 

ğinden Ş.

icabı söyleşildikte:

Memurin kanununun muvakkat i inci mad

desinin tasfiyeye esas ittihaz eylediği sicilli 

ve muamelâtı itibarile aciz ve kabiliyetsizliği 

görülmemesi ve yaşı itibarile arzuhal verenin 

tasfiyeye tabi tutulmasında kanunî isabet gö

rülemediğinden tasfiye kararının kaldırılmasına 

ve keyfiyetin Maliye Vekâletine bildirilmesine 

ve kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar .,1- K. tarihi

499 8 -6-1930

Galata ithalât gümrüğü muayene baş me

muru İhsan imzasıyla Yüksek Reislik makamı

na çekilen telgraf En. irnize gönderilmiştir.

Dileği:

Kanuna muhalif olarak eli işten çektirildi- 

ğinden şikâyet eylemektir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Mûstedi, gümrüğe verilen J\î‘ 29185 ve 

8-IV-930 tarihli ithalât beyannamesi muhtevi

yatı ve bir lîcunda mahalli mahsusuna tesbit 

ve diğer bir ucunda kurulma dedikleri bulun

masıyla da bir bakışta gramofon zembereği 

olduğu anlaşılan ve tarifenin .V 607/7 fıkrası 

mucibince bir kilosu ı lira 50 kuruş resme 

tabi olan eşyayi tarifenin »V 541 /a fıkrası 

mucibince loo kilosundan 9 lira resim mu

kabilinde gümrükten çıkarmak üzere nümune 

olarak bir kapı yayını arkadaşı muayene me

muru Kazım Ef. ile beraber mühürledikleri 

ve hakiki nümuneyi müfettişlikçe tahkikata 

başlandıktan sonra tertip eyledikleri görülmüş 

ve idarenin emniyetini sui'istimal eyledikleri 

anlaşılan her iki Ef. ye işten el çektirildikleri 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Tavazzuh eden şu vaziyet karşısında hük

men beraet istihsaline çalışmaktan başka bir 

iddiası olamıyacağının telgraf çekene anlatıl

masına karar verildi.

Karar ,_V K^ tarihi

500 8-VI-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

galata Topçular 

caddesi No. 240 

Yukuf

Arzuhal hulâsası l'jırim ie ıı k a ra rı v»‘ n<‘ .S(‘b (‘p ten  V (U 'ild iğ i

Haksız bir surette 

satdınlaıı apartımau 

H.

Divanyolu Ferüz- 

ağa Cami sokağı 15 

numaralı hanede 

mütekait liva kuman

danı Hulusi Paşa

Vukof iınzasilc Yüksek Reislik makamına 

sunlan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:
Avukat Asım B. in sahte bir senetle dede

lerinden Kalan bir apartımanı sattımrmak üze

re bulunduğu cihetle bir haksizlığa meydan ve

rilmemesini istemekten ibarettir.

Ad. Y. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müstedinin vekili Asaf B. aleyhine açtığı 

davanın sukutuna karar verilerek hüküm tem- 

yizen tasdik edildiği ve 2 inci hukuk mahke

mesindeki men'i müdahale ve iptali senet ve 

alacak davalarının tevhiden rüyet edilmek üze

re bulunduğu ve yapılacak başk muamele ol- 

madîği bildirilmiştir.

jcabi söyleşdikte:

Yerilen izahata göre bakılmakta olan davası 

neticesine intizar eylemesi lâzım geldiğinin 

arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar .V K. tarihi

\ 501 8-YI-1930

Maaşları ve harp 

zamları hakkında

Mütekait mirliva Ahmet Hulusi imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Âlî Karar Heyetince beratine karar verilmiş, 

ise de maaşlarına ait deyin ilmühaberleriyle 

harp zammı verilmediği cihetle hakkının korun

masını istemekten ibarettir.

Mal. Y. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müstedinin abcağına mukabil deyin ilmü

haberleri için kanunî müddet zarfında ınüra 

caat vaki olmuşsada muaddel mahsubu umumî 

kanununun 6 mcı maddesile temdit edilen mah

sup müddetinin bitmiş olmasına nazaran ken

disine deyin ilmühaberi verilemiyeceği ve 

yalnız bu kanunun lO uncu maddesi muci

bince 1929 malî senesi zarfında ayrıca malme- 

nıurlarına müracaat etmesi şartile kendisine 

tasviyei düyun tahvili verilebileceği ve bu 

hususta tanzimi lâzım gelen talimatname henüz 

yapılmamış olduğundan tasfiyei düyun tahvili 

verilebilmek için bu talimatnamenin yapılma

sına intizar icap edeceği ve 1372 sayıh 

kanun mUcibinca yapılan 31-12- 341 tarihin-
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adı sam ve otur

dukları yer

t

Arzuhal hulâsası ilîlncünıen kararı ve no sebepten verild iğ i

951
Ankarada Şark ote

linde Rizeli Ali Re

cep Tarakcızade

Milli savaşda yakılan! 

motörünün tazmini 

hakkında

496

den evvele ait harp kıdem zamlarının bütçede 

karşılığı olmamasına binaen tediye edilmemek

te olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Verilen izahata göre bu bapta yapılan mu

amelenin kanuna mutabakati anlaşılmağla başka- 

bir muamele yapılamıyacağının arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

502 8-6-1930

Yeşilköyde mukim 

Esbak Moskova Se

firi Galip Kemali B.

Rizeli Tarakcızade Ali Recep imzasıla 

Vüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

M illî savaş senelerinde Şilede yakılan (Kes- 

levi ) motörünün bedeli olan 8000 liranın taz

min edilmesini istemekten ibarettir.

Mal. Vine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

I - Harp sıralarında merakıbı bahriye için 

vukua ketirilen bu kabîl zarar ve ziyanın taz

min edileceğine dair kanunî hükümler yoktur

II - ( Keslivi ) motörünün senedi bahri

sinin kendi ismine değil bir Rus namına alın

mış olduğunu müstedi nıukir ve bunun bir 

muvazaa bulunduğunu muteriz bulunmaktadır

Bu hale nazaran hâzinece bu hususta bir 

tazminat verilmesine kanunî imkân yoktur; 

denilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

Kanunen verilmiyen bir hakkın istifası 

istenemeyeciğinin arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar K. tarihi

503 8-VI-1930

açık maaşı h. Moskova Sefiri esbak Galip Kemali imza-

I siyla Yükesek Reislik makamına sunulan arzu

hal En. imize gönderilmiştir, 

i Dileği:

Şimdiye kadar kendisine bir memuriyet 

teklif olunmadığı gibi açık maaşı da verilme- 

' diğinden 3 i senelik hizmeti göz önüne alına- 

I rak bir karar ittihazım istemekten ibarettir.

Ha. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

i Mumaileyh Kemali B. mücadele! milliyyeye
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

1193
1190
1191
1192
1193 
1189
1203
1204
1205 
1207

Ankara Harita U. 

M. Ş. 1 binbaşı Ze- 

keriya B. ve arka

daşları

928 senesine ait 

pahalılık zammının 

kesildiğinden şikâyet

biğâne kaldığı cihetle tasfiyesinin icrası ve 

tekaüde şevki kararğir olduğu ve lazımğelen 

muamelenin ifası zımnında tekaüt evrakının 

Di. Muh. a gönderildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Bu suretle tasfiyeye tabi tutularak tekaüde 
sevk olunan arzuhal veren hakkında başka bir 

muamele yaplamıyacağının kendisine anlatıl
masına karar verildi.

Karar K. tarihi

504 8-VI-I930

Harita U. M. Ş: ı binbaşı Zekeriya ve 9 

arkadaşı tarafından Yüksek Reislik makâmına 

ayrı ayrı sunulan arzuhaller encümenimize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

Ankara merkez bütçesinden maaş aldıkları 

halde muvakkaten aile harcırahı almaksızın 

928 - 929 senelerinde arazi üzerinde çalıştık

ları zamana ait pahalılık zammı kesildiği ve 

bu muamelenin 469 sayılı kanun tefsirine 

mugayir bulunduğu cihetle haklarının korun

masını istemekten ibarettir.

Bu mesele hakkında M. M. ve maliye Ve

kâletleri arasında görülen nazar ihtilâfı dolayı- 

sile Maliye Encümeninin bu baptaki mütalâası 

sorulmuştu. Gelen cevapta:

Harita U. M. lüğüne mensup olanlardan 

senenin bir kısmını arazi üzerinde harita al

makla geçirenlerin Ankara pahahlık zammından 

istifade edip edemiyeceklerl M. M. V. i ve 

Ma. V. memuru huzuruyla tetkik ve müzakere 

olunarak müstedMlerin Ankarada Harita U. M. 

lüğü kadrosuna dahil ve senenin ancak bir 

kısmını arazi üzerinde ameliyat ile geçirmekte 

olmalarına nazaran pahalıhk zammından isti

fadeleri lâzımgeleceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal verenlerin muvakkat bir müddet 

için senenin bir kısmında arazi üzerinde ame

liyat ile uğraştıkları için pahalıhk zammından 

istisnaları icap etmiyeceği encümenimizce de 

tasvip edilmiş olmakla keyfiyetin M. M. ve 

Ma. V. lerine bildirilmesine ve kendilerine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

505 8 -VI- 1930
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer 

İstanbul Aksaray 

kâtip mahallesinden 

cami imamı M. 

Meylî

Koca Mustafapaşada 

Ramazan camii ima

mı ve hatibi Ahmet 

ve Ar.

Arzuhal hulâsası

Kesilen

hakkında

maaşları

1452 Cebelibereket vilâ

yetine tabi Bahçe 

kasabasından Memet 

ağa zade Ali ve Ha- 

mit ağa zade Meh

met

Eıui'ımen kararı n(̂  sol)e|)t(M\ vrM'ildiği

Aksaray kâtip Muslihiddin camisi imamı 

Mustafa Meylî ve diğer camiler imam ve 

hademei hayrati imzalarıyla Yüksek Reislik 

makamına sunulan 3 arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dilekleri:

Ücret ve maaş tabirinin 137 sayılı kanunî 

tefsir mucibince hademei hayrata şümulü 

olmadığı teyit edildiği halde maaşların teadülü 

kanununun 14 üncü maddesi hükmile yine 

maaşları kesildiği cihetle haklarının korunma

sını istemekten ibarettir.

Meselenin şekli telakkisi hususunda Mal. 

V. iyle Di. İ. Rs. liği arasındaki nazar ihtilâfı 

dolayısıyla ihtisas En inin bu baptaki nazar 

noktası keyfiyet But. En. ine sevkolunmuş idi.

Büt. En. ni Rs. liğinden gelen tezkerede:

Maaş kanununun l o nuncu maddesini takyi- 

den B. M. M. ince 24-V-928 tarihinde verilen 

136 sayılı tefsire ve memurin maaşatının 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun esbabı 

mucibesinde:

( Hademi hayratın ayrı hükümlere tabi bir 

teşkilât olduğu ve memurini devletten bulun

madıkları cihetle cetvelden çıkarıldıkları)sara- 

haten mezkûr olmasına göre memurin maaşa- 

tımn tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 

bunlara şümulü olmadığı ve bunların kendi 

hükümlerine tabi olmaları lâzım geleceği 

bildirilmiştir .

İcabı söyleşiIdikte:

İhtisas En. ninin bu bapta verdiği karar 

En. inimizinde nazarı noktasına muvafık bulu- 

nmağla hademi hayratın kendi hükümlerine 

tabi olmaları ve maaşlarının kesilmemesi lâzım 

geleceğinin Mal. V. iyle Di. İş. Rs. liğine ve 

arzuhal verenlere bildirilip anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A'

506

' tarihi 

8 -VI- 1930

Ellerindeki deyin il

mühaberlerinin mah

subu hakkında '

Binbaşı Behçet ve Memet ağa zade Ali ve 

Hamit ağa zade Memet imzalarile Yüksek 

Reislik makamına sunulan 2 arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

Takip etmekte oldukları deyin senetlerinin
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ive otıır- 

duklearı ver

Arzuhal hulâsası K ııcüıneıı kararı v(3 ıi(3 seheptuıı ve rild iğ i

988 Bitlisli Mustafa oğlu^ Borçları h. 

Eyyup ve Ar- ;

mahsup muamelâtına ait 

bulundurulmasını istemek-

istihsaline değin 

haklarının mahfuz 

ten ibarettir

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

459 sayılı mahsubu umumî kanunu ile 

tayin edilen mahsup müddeti V-1929 gayesin

de bitmiş ve fakat elde kalan deyin ilmühaber

leri muhteviyatının mahsup edilebilmnsi için 

bu müddetin bir sene daha temdidi muvafık 

gurülerek bu hususta tanzim edilen kanun 

lâyihası B. M. M. ine takdim edildiğinden 

kabulünde alacaklarına mukabil verilen ilmü

haberler muhteviyatının borçlarile mahsup 

edileceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte:

B. M. M. ine teklif edilen kanun lâyihası 

kabul edildiği takdirde dilekleri yerine getirile

ceğinin arzuhal verenlere anlatılmasına karar 

verildi.

Karar K. tarihi

507 B-IV-1930

Bitlisli Mustafaoğlu Eyyup ve arkadaşları 

imzasiyle Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize göndrilmiştir.

Dilekleri:

Metruk mallardan kendilerine verilip borç

lanma kanunu mucibince borçlandırıldıklan 

parayı vermeğe iktidarları olmadığı cihetle 

bir çare bulunmasını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Muhacir ve mültecilere borçlanma kanununa 

tevfikan tahsis edilecek emlâk ve arazi ve saire 

bedelleri verildiği tarihteki vaziyet ve kıy

metlerine nazaran aile reisleri namına borç ola

rak tahakkuk ettirilerek 20 senede istifa edil

mesi mezkûr kanunun 1 inci maddesi ahkâ

mından olmasına göre mukadder bedellerin 

af veya tehiri kabil olamıyacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiidikte;

Kanun ahkâmına mutavaata mecbur bulun

duklarının arzuhal verenlere anlatılmasına ka

rar verildi.

Karar .V K. tarihi

508 B-IV-1930
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I  basılır ve dağıtılırT. B. M. M.

ARZUHAL lîNCÜMlîNİ

HAFTA L. IK  KARAR C E T V E I. İ

—i Sayı: 16
Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzulial hulâsası

740 İstanbul Orta Köy 

Taş merdivende 23 

cü ilk Mektep mu

allimlerinden Zeki 

Ef.

859 Beşiktaşta Ihlamur 

caddesinde mektep 

sokağında 2 No ha

nede miralaylıktan 

mütekait Hilmi B.

Maaşına zam yapıl

ması, ha.

Maaşına zam yapıl

ması hakkında

Kü(‘iiüieıı kararı ve ne sol)e|)teu verildiği

İlk mektep muallimlerinden Zeki imzasıla 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Maaş zammı kanununun 341 tarihinde neş

rinden beri zam görmediğinden hakkının ko 

runmasını istemekten ibarettir.

Mf. V. ne yazılan tezkereye gelen karşılıkta;

Mumaileyhin kanunî müddetini doldurduğu 

15-XI-i929 tarihinden itibaren bir kıdem zam

mı ilâvesiyle maaşının 1725 kuruşa iblâğ 

edildiği bildirimiştir.

İcabı söyleşiIdikte.

Dileği yerine getirildiğinin kendisine an 

latılmasına karar verildi

Karar A" K. tarihi

509 13-XI-930

Miralaylıktan mütekait Hilmi imzasıyla 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

M illî Mücadeledeki hizmetlerine mükâfaten 

İstiklâl harbi zam kanunundan istifade ettiril

mesi ve bu suretle miralayhk nasıp tarihinin 

tashihi ve evvelce tekaüde sevkolunduğu bir 

senelik maaşları açık maaşı olarak verildiğin

den farkının verilmesini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şı hkta:

Mumaileyh 16-XI-930 nasıph kaymakam

dır. Bu nasıph kaymakamlara 1-III-337 de 

terfi sırası gelmiş ise de bu sırada kendisi 

Istanbulda bulunmakta idi. 25-IX-339 tarihli 

kanunun 3 üncü maddesi mucibince 8-XI-339 

tarihinde tekaüde sevkolunmuş ve yine mezkûr
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<1

Arzulıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı va ne sebeplen verildiği

kanunun 3 üncü maddesinin (D )  fıkrasından 

istifade ederek tekaüdü keenlemyekün ad ve 

15-XII-340 tarihinde tekrar tavzif edilmiştir. 

Orduda istihdam edilerek 18-1-926 tarihli 

musaddak sicillini takip eden l-VI-926 tari

hinden muteber olmak üzere miralaylığa terfi 

ettirihniştir. Terfi için orduda bilfiil istihdam 

edilmiş olmak ve mafevk rütbeye liyakati si- 

cillen musaddak bulunmak kanun iktizasıdır. 

Yalnız îstanbulda müteşekkil gurupların aslî 

âzalarının Millî Orduda bilfiil hizmet hakları 

mahfuz tutulmuştur. Mumaileyh gurup aslî 

âzası olmadığı gibi müzahirler meyanında 

dahi ismi bulunmadığından nasbinin daha 

ileri bir tarihe tashihine imkân görülmemiştir.

Mumaileyhin lOO lira maaşlı bir memuri

yete tayini için V. te istihdam mahalli bulun

madığı ve bütçe mülâhazasıyla hariçten memur 

alınmadığı cihetle matlubunun bu suretle de 

is’afına imkân yoktur denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan muamelenin kanuna mutabakati 

bittetkik anlaşılmağla dileği yerine getirilemi- 

yeceğiııin ârzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

510 13-XI-1930

1249Î Bahkesir H. Fırkası 

i âzasından A" 958 

I sabık mahkeme âza- 

I  sından M. Şükrü B.

Ar. Encümeni kara

rına itiraz

M. Şükrü imzasile Yüksek Reislik makamı

na sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

En. imizce ittihaz olunan 21-11-1930 tarih 

ve 340 sayılı karara itiraz etmekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:
En. imizce ittihaz olunan kararlara 

B. M. M. ine tevdiinden bir ay zarfında Ve

killer ve meb'uslar tarafından itiraz olunabilip 

bu müddet geçtikten sonra katiyet kesbedece- 

ğinden iddiasının reddine ve arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar ^  K. tarihi

5 H  13-XI-1930



- 3

c3
3 O

915

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

dukiarı yer 

İstanbul Samatya 

Hac.ıkadın caddesi 

A" 53 de Y. Cemal 

Ef.

Arzuhal hulâsası

Haczedilen mahnın 

bedelinin borcuna 

mahsubu hakkında

Kncümen kararı ve ne sebepten verikligi

I w

Yüzbaşı Cemal imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Vaktile Divanı Harp tarafından verilen 

hüküm bazı tesire müstenit bulunmağla mu

hakemesinin iade ve tahtı hacze alınan mücev- 

heratı zayi edildiğinden lazminile borcuna 

’ mahsup ve kusurunun kendisine ita ve l-VII-333 

i tarihinden 30-XI-339 tarihine kadar teminatile 

beraber maaşlarının tamamen verilmesini 

istemekten ibarettir.

M. M. Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

I karşılıkta:

; Mirî malları sirkat ettiği muhakemesi neti- 

! cesinde sabit olan 6 mcı K. O. açığında mu

kayyet müstedinin askerî ceza kanununun 160 

ve 1Q1 inci maddelerine tevfikan 3 buçuk 

sene müddetle küreğe konulmasına ve sirkat etti

ği mirî malı 159 000 rublenin o zamana göre 

kıymeti olan 1 590 000 kuruş ile senetle zim

meti bulunan 34 000 karuş ve mevcut vesaika 

nazaran sirkat ettiği: gaz, benzin vesaire esmam 

olan 342 786,5 kuruşun kendisinden tazmi

nine ve mezkûr paralara mukabil elde edilen 

mücevherat satılarak bedelinin ve aynen 

elinden istirdat olunan 529 900 kuruşun 

zimmetinden mahsubundan sonra üst tara

fının kendisinden tahsiline dair İstanbul 

merkez divanı harbinden sadir olan kara

rın askerî temyiz divanınca tasvip edilerek Ali 

tasdika iktiran ile katiyet kesbeyledikten sonra 

ceza cihetinin infaz edildiği ve tazmin cihe

tinin Mal. V. tetkik ve tasfiyei hesabat müdür

lüğü ile İstanbul Deftardarhğınca takip edil

mekte bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Ortada kanunî bir sebep yokken ve verilen 

hüküm kısmen icra edilmiş iken iadei muha

keme kabil olamayacağının ve bu bapta İdarî 

muamele ifasına imkân bulunmadığının arzu

hal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

512 13-XI-1930
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i Arzuhal verenlerin

3 ''H  i  adı sanı ve otur-

^  j ____________
1 1 2 7 !GaziAntep Hapisanesi Af hakkında 

namına Bekir Ef.

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Antep Hapisanesi mahkûmları namına Bekir 

î imzasiyle Yüksek Reislik makamına çekilen 

' telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Şarktaki mahpuslara bahş olunan aftan 

kendilerinin de istifade ettirilmesini istemekten 

ibarettir.

I İcabı söyleşildikte:

i Şarktaki mahkûmların aflarını istilzam eden 

kanunun sarahatına binaen diğer mahkûmlara 

, şumulü olamıyacağının arzuhal verenlere anla

tılmasına karar verildi.

! Karar No K. tarihi

1087: Zaranın Şerefiye Na

hiyesi müdürü sabı

kı Mustafa Sabri Ef.

Memuriyete tayinini 

istiyor

513 13-XI-1930

Sabık nahiye müdürlerinden Mustafa Sabri 

imzasıyla Yüksek ReisMk makamına sunulan 

arzuhal En. inimize gönderilmiştir.

Dileği:

Odacının maaşını aldığından dolayı isene

2 ay ağır hapse mahkûm ve o kadar müddet 

memuriyetten mahrum edilmişsede vatana 

millete hizmetleri dolayisile zararının tazminile 

diğer memuriyete tayinini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Mumaileyhin mahkûmiyeti katiyet kesp 

eylediğinden memurin kanununun 49 uncu 

maddesine binaen yeniden memuriyete tayinine 

imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Bu baptaki mahkûmiyetinin katiyet kesp 

etmesine ve memurin kanununun 49 uncu 

maddesinin son fıkrasında ( aleiitlak ağır hapis 

veya o derecede cezayi müstelzim bir fiil ile 

veya vazifesinden dolayı laakal 6 ay hapsi ile 

mahkûm olanlar memuriyetten ihraç edilirler ) 

denilmesine ve arzuhal verenin 1 seneden 

fazla ağır hapse mahkûm olmasına mebni 

dileği yerine getirilemiyeceğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

514 13-XI-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer

1 1 4 1 . Silifkede muhacir 

I Ekmekçi Salih ve 

arkadaşları

<
«d

N
Ut

1124

11-00

Arzuhal hulâsası

Alacağı hakkında

Çankırının Orta na

hiyesinin Yenice 

Bayındır köyünden 

Ali oğullarından 

Ahmetoğlu İsmail

Af hakkında

Karamanda Mansur 

dede mahallesinde 

Hüseyin Beyzade 

Necip ve zevcesi 

Ayşe H.

Hakimin verdiği hük-' 

mün iğbirar neticesi | 

olduğuna dair J

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Sipahizade Osman imzasiyle Yüksek Reis

lik makamına sunulan arzuhal En. imize gön

derilmiştir.

Dileği:

Silifke Hapisanesine verdiği ekmek bedelini 

alamadığı cihetle alacağının bir an evvel ve

rilmesini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Hapisanelerin Da. V. i emrinden Ad. V. i 

emrine geçmesi dolayısile geçiken tediyatın 

tesviyesi çaresi aranıldığının arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

514 13-XI-1930

İsmail imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Mecruhan vefata sebebiyet verdiğinden 

dolayı mahkûm olduğundan ve köylünün bağlı 
şehadetnamesinde de bildirildiği veçhile halini 

ıslah eylediğinden af edilmesini istemekten 
ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Mahkûmların affı kanunî bir sebep olma
yınca kabil olamıyacağından ve meşrutan hapis 

için ise henüz teşkilât yapılmadığından dileği 

yerine getirilemiyeceğinin arzuhal verene anla
tılmasına karar, verildi.

Karar No. K. tarihi

515 13-XI-1930

Hüseyin Beyzade Necip ve zevcesi Ayşe 

imzasıyla Yüksek Reislik ınakannna sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Karaman Asliye Mahkemesi âzasınc’an Os

man beyi evinden çıkardığından muğber o'arak 
kanunsuz olarak verilen hükmü temyiz ettiği 

cihetle haklarının korunmasını istemekten iba
rettir.

İcabı söyleşildikte:

Henüz Temyiz Mahkemesi tarafından son 
karar verilmedikçe bu bapta bir muamele

yapılamıyacagımn arzuhal verenlere anlatılma
sına karar verildi.

Karar No K. tarihî

' 51Ö ^  İ3- x ı-m o
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Arzuhal verenlerin

adı sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1173 Turhalda 

Mûlâzim 

Hamdi Ef.

mütekait

Ahmet

Tekaüt muamelesi

nin bir an evvel bi

tirilmesi ricasına 

dair

1131 İzmir Basmanesi 

Kemer caddesinde 

131 No. Halk Ecza

nesi sahibi Ali 

Hüseyin Ef.

Eczanesinin açılma

sına dair.

Mütekait mülâzim Ahmet Hamdi imzasıyla 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En.- 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Tekaüt muamelesi henüz bitirilmediği ci

hetle tez elden yapılmasını istemekten ibaret

tir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Müstedi 330 senesi temmuzunun 29 uncu 

günü silâh altına alındığını iddia etmiş ve 

bu tarihten itibaren tekaüt edilmesini istemiş

se de jandarma ve M. M. V. inde duhul ta

rihi 1 - VI - 333 olarak mukayyet bulundu

ğundan ve iddiasını tevsika medar olacak ve

sika gösteremediğinden esasen 19 - VI- 1926 

tarihinde tekaüt edilmiş olan mumaileyh hak

kında başkaca muamele yapılamıyacağı b ild i

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dairesi arzuhal muamelesinin evvelce biti

rilmiş olduğunu bildirdiğine göre başka bir 

muamele yapılamıyacağının kendisine anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. _ K .  tarihi 

__________ 517 13-Xİ- 1930

Halk Eczanesi sahibi Ali Hüseyin imzasiyle 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Bir zühul eseri olarak eczanesi ne set 

ve ne de küşat listesinde dahil olmadığından 

faaliyete girmesine müsaade olunmasını iste

mekten ibarettir.

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

karşıhkta:

I — Müstedinin eczanesinin 1927 senesi 

iptidasinda müfettiş tarahndan yapılan teftişin

de tutulan zabıt varakasına nazaran bu ecza

nenin bir çok noksanları bulunduğu anlaşıl

masına binaen bu nuksanların itmamı için 

eczane sahibinin kendi arzusu ile haziran ni

hayetine kadar kapatılmasına müsaade edilmiş 

iken 13 - V III - 1927 tarih ve 4952/577 

sayıh İzmir S. İç. M. Müdürlüğünden gelen
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı îve otur- 

duklean ver

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1116^ Trabzon hapisanesin- Af hakkında 

de mahkûm Halil 

I oğlu İsmail Sivas

tahriratta eczanesini fennî bir eczane haline 

koyamadığı ve buna imkân da bulunmadığı 

bildirilmesi üzerine 21-VIII-1927 tarih ve4952 

sayı ile mezkûr müdürlüğe gönderilen tahri

ratta eczanenin tekrar küşadına müsaade edil- 

miyeceği bildirilmiş ve eczane bu suretle 

kapatılmıştır.

II - İzmir eczanelerinin tahdidi esnamda 

zaten kapalı bulunan bu eczanenin îzmire 

tebliğ olunan tahdit listesinde bittabi isminin 

dercine lüzum görülmemiş ve keyfiyet daha

o zaman alâkadarlara bildirilmiş ve bu bapta 

bir itiraz da vaki olmamıştır.

III - Halen İzmirde mevcut eczanelerin 

mahallî nüfusuna nazaran ihtiyaca baligan 

mabelâğ kâfi bulunması ve İzmirde eczaneleri 

kapanan eczacılar tarahndan vaki müracaat 

üzerine muamelenin kanuna muvafık bulunduğu 

En. imizin 30 - X II - 928 tarih ve 200 sayıh 

kararı iktizasından bulunması dolayısile yeni

den eczane açılmasına imkân görülmemiştir.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal verenin bu baptaki iddiası varit 

olamayacağına ve S. İç. M. V. ince yapılan 

muamelede kanuna muvafık bulunduğuna göre 

dileği yerine getirilemiyeceğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No^ K. tarihi

518 13-XI-1930

Haliloğlu İsmail imzasıyla Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Yaşı 70 şe baliğ olduğundan hapis ceza

sının af veya sürgüne tahvilini istemekten 

ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Müstedinin Tıp İşleri Müdürlüğüne gönde

rilen raporu üzerine gelen cevapta merkumun 

tedaviye muhtaç bir halde olup hastalığının 

geri kalan cezasının affile tahliyesini müstel- 

zim mahiyette bulunmadığı ve hakkında ye

niden muamele ifasını müstelzim bir hal gö

rülemediği bildirilmiştir.
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; Arzulıal verenlerin

g , adı, sanı ve otur- j Arzuhal hulâsası ' Encümen kararı vc ne sebepten veriM iği

dukları yer

945 Malkara Haşan Bey 

oğlu Osman Nuri

Yol parası hakkında

558 Burdur Bebekler kar- Cezanın tecile tabi 

yesi İbrem Hocaoğ- tutulması hakkında 

lu Abdülkadir '

1 İcabı söyleşildikte:

? Dileğini yerine getirmeğe kanunî imkân 

bulunmadığının arzuhal verene anlatılmasına 

1 karar verildi.

Karar No K. tarihi

519 13-XI-I930

Osman Nu»’ i imzasıyla Malkaradan Yüksek 

Reislik makamına çekilen telgraf En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği;

Yol parası için tazyik olunduklarını şikâ

yetten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Şose ve köprüler kanunu mucibince mü

kelleflerin vilâyet U. Meclisinin inşaat mevsimi 

olarak kabul ettiği ay içerisinde ameliyata 

sevk edildikleri ve esasen malî sene nihayetine 

kadar bu kabil mükelleflerin yolda çalıştırıl

maları zarurî ve kanunî olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan muamelenin kanunî olduğu anla- 

şılmağla yapılacak muamele olmadığının tel

graf çekene anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

520 13-XI-1930

İbrahim Hocaoğlu Abdülkadir imzasıyla 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En.- 

cümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Sigara kâğıdı kaçakçılığından dolayı naktî 

cezaya mahkûm olmuşsa da bunun sairleri 

gibi tecile tabi tutulmasını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müstedi sigara inhisarı kanununun 14 

üncü maddesine tevfikan ve kat’î surette 

para cezasına mahkûm olduğu ve hakkındaki 

hükmün infaz edilmiş bulunduğu mahallinden 

bildirilmiş ve işbu maddeye tevfikan verilen 

ceza tazminat mahiyetinde olduğundan 1441 

sayılı af kanunundan istifadeye kanunî imkân 

görülmediği iş’ar edilmiştir.
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Arzuhal verenlerin | 

adı, sanı ve otur- | 

dukları yer ı

Arzuhal hulâsası Encünnen k a ra n  ve ne sobopten verilid iğ i

1039
— — ,
Ünye Tapu memu- İTasfiye kararının kaİ- 

ru sabıkı Ahmet dırılması hakkında

1019i Tuzluca Kazası hal- 

I kından Zekeri yya 

ve arkadaşları

Doktor istiyorlar

İcabı söyleşiIdikte:

Verilen izahata göre arzuhal verenin dile

ğini yerine getirmeğe kanuni imkân bulunma

dığının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

521 13-XÎ-1930

Sabık Ünye Tapu memuru Ahmet imzasıyla 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Hakkında verilen tasfiye kararı ref edildi

ğinden açıkta kaldığı müddete ait maaşlarının, 

verilmesini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı - 

lıkta:

Mumaileyh Ordu Viiâyetince memurin 

kanununun muvakkat 1 inci maddesine tavfikan 

tasfiyeye tabi tutulmuş ve işbu karar D. Ş. 

sınca ref edilmişsede tasfiyeye tabi tutularak 

tekaüde sevk edilenlere tasfiye kararının refin- 

den dolayi maaş verileceğine dair ne memu

rin ve ne de maaş kanununda bir hüküm bu

lunmadığı ve mumaileyhin eski memuriyeti 

uhdesinde olmadığı gibi tekaüt muamelesi de 

ref edildiğinden açıkta kaldığı müddete ait 

maaşlarının verilmesine kanunî imkân bulun

madığı ve tali derecede memurlardan bulun

ması dolayısıyla diğer bir memuriyete tayini 

Vilâyete ait bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Bu bapta yapılan muamele kanuna muta

bık ve emsaline muvafık bulunmağla başka 

bir muamele yapılamıyacağının arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

522 13-XI-1930

i Tuzluca Belediye Reisi Hafız ve arkadaş-

I lan imzaları ile Yüksek Reislik makamına

I sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

I Dilekleri:

i Kazalarına bir doktor gönderilmesini iste-

; mekten ibarettir.

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

! karşılıkta:



M Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve ötur- 

dukları yer

10

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5‘6'4 j Cafâdanm Böcdar ; Ellerlndieki arazinin

köyü'riitih’tarı !Ahmet| istirdadının mağduri-

ve Hey*eti îhtiyârîj^iesil yetlefini mucip ol-

i buğundan şikâyet

Gerek belediye ve gerek hükümet tabipleri 

tahsisatının azlığı ve gerçi mülkî tabipler için 

kanunen mecburî hizmetler kabul olunmuş 

isede mevcudu kadrolan doldurmağa kifayet 

etmediği ve bununla beraber çok miktarda 

tabip yetiştirmek için tedabir ahnmış isede 

bunun semeresi ancak beş sene sonra elde 

edilebileceği ve bu zamana kadar münhalâtm 

kâmilen doldurulması kabil olmıyacağmı ma

mafih Tuzlucaya bir tabip tayininin nazarı 

dikkate ahnmış ve bu husus mukaddema 

vilâyete tebliğ kıhnmış bulunduğu ve Bayazıt 

vilâyetinde merkez ve Iğdırda Hükümet tabibi 

ve askerî mıntaka olması itibarile vilâyetin her 

tarahnda askerî tabipler bulunduğundan sıhhî 

ihtiyacın emniyet altında bulunduğu ve son 

zamanlarda Tuzlucaya bir sıhhat memuru tayin 

kıhndığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Cümhuriyet Hükümetinin sıhhat işlerine 

verdiği ehemmiyet ve halkın sıhhî ihtiyaçlarını 

tatmin için eylediği gayret ve filhakika tabip 

yetiştirmekteki güçlükte meydanda bulunmasına 

rağmene S. ve İç. M. V. ince arzuhal veren

lerin ihtiyaçlarının temini hususunda gösterilen 

alâka az zamanda dileklerinin yerine ketiril- 

mesine yardım edeceğinin kendilerine anla

tılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

523 13-XI-1930

Bocdar köyü ihtiyar hey’eti mühür ve 

imzaları ile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Çiftlik fazlası olarak kendilerine imar ve 

ihya ettirilen arazi bilâhare Selânikli 3 kardeşe 

verildiği cihetle haklarının korunmasını iste

mekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan ‘ tezkereye gelen karşı

lıkta:

İşbu arazi mübadillerden metrûk olduğu 

cihetle talipleri olan Hacı Ali ve Mustafa 

Ef. lere teffiz edilmek üzere bulunduğu ve bu 

gibi malların köylülere dağıtılmasına imkân 

olmadığı bildirilmiştir.
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A r z u h a l  v e r e n l e r i n  

a d v ,  s a n i ' v e  o t u r 

d u k l a r ı  y e r

1 1 1 7  A d a p a z a r ı  Ç a y  b a ş ı  | M u h a k e m e s i n i n <  b i r  

i  Y e n i  k ö y d e n  A l e m d a r i  a n  e v v e l  b i t i r i l m e s i

o ğ l u *  M e m e t h a k k ı n d a

129lr İ s t a n b u l  S i r k e c i  E b -  

u s s u u t  c a d d e s i n d e  

S a m s u n  -  Ç o r u m  -  

o t e l i n d i s  N o  4  H a m z a t

E n c ü m e n

i t i r a z

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

k a r a n  n a

İ c a b ı  s ö y l e ş i l d i k t e :  >

M ü b a d i l l e r d e n  k a l a n  m a l l a n ı n  m ü b a d i l l e r e  

t e v z i i  k a n u n  i k t i z a s ı n d a n  b u l u n m a ğ l a  d i l e k l e r i  

y e r i n e  g e t i r i l e m i y e c e ğ i n i n  a r z u h a l  v e r e n l e r e  

a n l a t ı l m a s ı n a  k a r a r  v e r i l d i .

K a p a r  N o ’  K .  t a r i h i

524 13-Xl-1930

A l e m d a r  o ğ l u  M e m e t  i m z a s ı  i l e  Y ü k s e k  

R e i s l i k  m a k a m ı n a  s u n u l a n  a r z u h a l  E n .  i n i m i z e  

g ö n d e r i l m i ş t i r .

D i l e ğ i :

T a p u l u  a r a z i s i n e  y a p ı l a n  f u z u l î  m ü d a h a l e n i n  

m e n ' i  z ı m n ı n d a  c e r e y a n  e d e n  m u h a k e m e  h a l a  

n e t i c e l e n d i r i l m e d i ğ i n d e n  b i r  a n  e v v e l  b i t i r i l 

m e s i n i  i s t e m e k t e n  i b a r e t t i r .

D a .  V .  i n e  y a z ı l a n  t e z k e r e y e  g e l e n  k a r ş ı l ı k t a

M ü s t e d i n i n  t a p u l u  o l a n  a r a z i s i n i n  k ö y  

m e r a s ı  o l d u ğ u  i d d i a  e d i l d i ğ i n d e n  t a h k i k a t  

e v r a k ı n ı n  e v v e l c e  m ü d d e i  u m u m i l i ğ e  t e v d i  

e d i l d i ğ i  b i l d i r i l m i ş t i r .

İ c a b ı  s ö y l e ş i l d i k t e :

M u h a k e m e  n e t i c e s i n e  i n t i z a r  z a r u r î  b u l u n 

d u ğ u n u n  a r z u h a l  v e r e n e  a n l a t ı l m a s ı n a  k a r a r  

v e r i l d i .  ^

K a r a r  N o  K .  t a r i h i

525 13-XI-1930

H a m z a  i m z a s ı  i l e  Y ü k s e k  R e i s l i k  m a k a m ı n a  

s u n u l a n  a r z u h a l  E n .  i m i z e  g ö n d e r i l m i ş t i r .

D i l e ğ i :

M a z b u t  e m l â k e  m u k a b i l  İ s t a n b u l d & i  n v e t f u k  

m a l l a r d a n  m ü l k  v e r i l e m i y e c e ğ i n e  d a i F  o l a n  

18-1-030 t a r i h  v e  7 s a y ı h  k a r a r ı m ı z a  i t i r a z  

e t m e k t e n  i b a r e t t i r .

İ c a b ı  s ö y l e ş i l d i k t e :

E n .  i m i z  t a r a f ı n d a n  i t t i h a z  o l u n a n  m u k a r -  

r e r a t ,  B .  M .  M .  i  U .  H .  i n e  t e v z i i n d e n  i t i b a 

r e n  b i r  a y  z a r f ı n d a  a n c a k  V .  v e  M e b ' u s l a r  

t a r a f ı n d a n  i t i r a z  o l u n a b i l i p  o n d a n  s o n r a  k a t 

i y e t  k e s b e d e c e ğ i n d e n  b u  b a p t a k i  i d d i a s ı n ı n  

r e d d i n e  v e  a r z u h a l  v e r e n e  a n l a t ı l m a s ı n a  k a r a r  

v e r i l d i .

Karar No K. tarihi

526 T3-XI-1930
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Arzuhal verenlerin

adı sanı ve'otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ıEncümen kararı ve no sebepten verildiği

1 0 0 8 I s t a n b u l d a  K a s ı m p a -  

ş a d a  K ü ç ü k  P i y a l e d e  

Y e n i  m a h a l l e d e  ç ı k 

m a z  s o k a k t a  1 8  N o .  

h a n e d e  m u k i m  P .  

T .  T .  M ü d ü r ü  S a 

b ı k ı  M e m e t  C e m i l  

E f .

1 1 0 9 İ

T a s f i y e  k a r a r ı n ı n  | 

k a l d ı r ı l m a s ı  h a k k ı n -  : 

d a

K u l a d a  E k m e k ç i  e s -  [  

n a f ı n d a n  K a l a y c ı o ğ -  f  

l u  İ s m a i l

A l a c a ğ ı  h a k k ı n d a

P .  T .  T .  s a b ı k  m ü d ü r l e r i n d e n  M e m e t  C e m i l  

i m z a s ı  i l e  Y ü k s e k  R e i s l i k  m a k a m ı n a  s u n u l a n  

a r z u h a l  E n .  i m i z e  g ö n d e r i l m i ş t i r .

D i l e ğ i :

P .  T .  T .  İ d a r e s i n i n  h a k k ı n d a  t a t b i k  e y l e 

d i ğ i  t a s f i y e  m u a m e l e s i  h a k  v e  h a k i k a t e  m u g a 

y i r  b u l u n d u ğ u  c i h e t l e  h a k k ı n ı n  k o r u n m a s ı n ı  

i s t e m e k t e n  i b a r e t t i r .

D a .  V .  i n e  y a z ı l a n  t e z k e r e y e  g e l e n  k a r ş ı 

l ı k t a :

I  -  M ü s t e d i  s i c i l l i  i t i b a r i l e  m e m u r i n  k a n u 

n u n u n  m u v a k k a t  1 i n c i  m a d d e s i n e  t e v f i k a n  

t e k a ü d e  s e v k o l u n d u ğ u  v e  t e k a ü t  m a a ş ı  2 s e 

n e y e  y a k ı n  b i r  z a m a n d a n b e r i  i s t i f a  e y l e d i ğ i ;

I I  -  M u m a i l e y h i n  i d a r e s i  a l e y h i n e  a ç t ı ğ ı  

İ d a r î  d a v a  D .  Ş .  s ı  D a a v i  D a i r e s i n c e  i d d i a s ı n ı n  

r e d d o l u n d u ğ u ;

I I I  -  M e m u r l a r ı n  m ü s t a h d e m  i k e n  t e r k e t -  

t i k l e r i  t e k a ü t  a i d a t ı n m  t a z m i n a t  ş e k l i n d e  k e n 

d i l e r i n e  i a d e  e d i l e b i l m e s i  i ç i n  1 6 2 0  s a y ı h  

k a n u n u n  m e t n i n d e  y a z ı h  d e r e c e l e r d e  c e z a  g ö r 

m e s i  l â z ı m  g e l e c e ğ i  b i l d i r i l m i ş t i r .

İ c a b ı  s ö y l e ş i l d i k t e :

O e r e k  P .  T .  T .  İ d a r e s i n c e  v e  g e r e k  D .  Ş .  

s ı n c a  y a p ı l a n  m u a m e l e  v e  i t t i h a z  o l u n a n  k a 

r a r l a r  k a n u n  h ü k ü m l e r i n e  m u t a b ı k  b u l u n m a ğ l a  

b a ş k a  b i r  m u a m e l e  y a p ı l a m ı y a c a ğ ı n ı n  a r z u h a l  

v e r e n e  ? n l a t ı l m a s ı n a  k a r a r  v e r i l d i .

K a r a r  N o .  K .  t a r i h i

5 2 7  1 3 - X I - 1 9 3 0

K a l a y c ı o ğ l u  İ s m a i l  i m z a s i l e  Y ü k s e k  R e i s l i k  

m a k a m ı n a  s u n u l a n  a r z u h a l  E n .  i m i z e  g ö n d e 

r i l m i ş t i r .

D i l e ğ i :

K u l a  h a p i s a n e s i n e  v e r d i ğ i  e k m e k  b e d e l i n i  

a l a m a d ı ğ ı n d a n  v e r i l m e s i n i  i s t e m e k t e n  i b a r e t t i r .

İ c a b ı  s ö y l e ş i l d i k t e :

B u  b o r ç l a r ı n  v e r i l m e s i  i ç i n  b u  s e n e  b ü t ç e 

s i n e  t a h s i s a t  k o n u l a c a ğ ı  a n l a ş ı l m a ğ l a  y e n i  

m a l î  s e n e n i n  h u l û l ü n e  i n t i z a r  e y l e m e s i n i n  

a r z u h a l  s a h i b i n e  a n l a t ı l m a s ı n a  k a r a r  v e r i l d i .

K a r a r  N o .  K .  t a r i h i

528 13-XI-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer____

Arzuhal hulâsası

458 Ankara Erzurum ma-j 

hailesinde Sarı Kadı i 

oğlu sokağında 5 No 

hanede mukim jan- : 

darma idare emini | 

mütekait Celâl Ef. |

Maaşının kesildiğineı 

dair i

406 Beyoğlu Balık paza

rı kilise sokağı 8 

No hanede mukim 

Bedros Mozefan Ef.

Tashihi karar 

kında

702

hak

li] ncümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

Mütekait jandarma idare emini Celâl im

zası ile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Harita U. M. lüğünde tayin olunduğu me

muriyetin maktu ücretile beraber tekaüt maa

şının 927 senesinde kesildiğinden ve tayin 

tarihinden itibaren aldığı tekaüt maaşları da 

zimmet addolunarak tazmin ettirilmekte bu

lunduğundan dolayi mağduriyetine sebebiyet 

verildiği cihetle hakkının korunmasını istemek

ten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Bu mes'ele hakkında kanunun sarahatine 

binaen dileği yerine getirilemiyeceğinin arzu

hal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

529 13-XI-1930

Bedros Mozyan imzasıle Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Heyeti mahsusaca 854 sayılı kanunun

1 inci maddesine tevfikan ittihaz olunan kara

rın-müstenidatı olmadığından mezkûr kararın 

tashihini istemekten ibarettir.

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

Mumaileyhe tahsis edilen 500 kuruş mazu- 

liyet maaşı Vanda zuhur eden ihtilâl esnasında 

ihtilâlcilere iltihak ve iştirak ettiği anlaşılma

sına mebni 1-II-331 tarihinden itibaren kesil

diği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Şu’ izahata göre bu bapta yapılan muame

lenin kanuna mutabakatı anlaşılmağla arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

530 13-X1-1930

Gebze kazasının Tuz

la köyünde mukim 

Sarı Şaban kazası 

Mübadillerinden H.

Akif Ef.

Hakkının korunması ; Mübadillerden H. Akif imzasile Yüksek 

hakkında Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize

i gönderilmiştir.

Dileği :

! Usulü dairesinde ( transfer ) yaptırdığı
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Arzuhal verenlerin 

adi j sam ve otur

dukları yer

Arzuhal httlâsası Encünıen kararı ve ne sebepten verildiği

tütünlerinin kaçak addile sattîğı yerden zabt ve 

müsadere olunmak ve para* cezasına mahkûm 

edilmek suretile gadre uğradığı^ cihetle hakkı

nın korunmasını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye giBİeıtı karşılıkt:

Evvelce verilmiş olan hükmün temyizce 

bozulması üzerine bozmaya tebean yeniden 

yapılan duruşma sonunda müstedinin 340 

senesi zarfında ektiği tütünlerden mukayyet 

borcu olan 500 Wlo tütünü vaktinde inhisar 

idaresine teslim etmediği anlaşıldığından duhan 

inhisarı kanununun 44 üncü maddesinin 4 

üncü bendine ve 26-11-341 tarihli para ceza

larının 5 misline iblâğına dair olan kanunun 

15 inci maddesine tevfikan beher kilo tütün 

için 5er liradan 2500 lira vermeğe mahkûm 

edildiği ve tekrar temyizi üzerine mezkûr 

hükmün tasdik edildiği çihetle bu bapta yapı

lacak başka muamele kalmadığı bildirilmiştir.İtabı söyleşMdikte:
Yapılan muamele kanuna mutiabik bulun

masıyla başka bir şey yapılamayacağının 

arzuhal verene anlatılmasına* karar veriMİ.

Karar No K. tarihi

62 Kemalpaşa ka- 

Yokart' Kızıl- 

Abdullah

531 13-XI-1930

■.u..

Zaı^annıh’ tazmlttlni Abdullah imzasile Yüksek Reislik makamına 

istiyor. sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

G irit muhacirlerinden bulunduğu ve evi 

Yunanlılar tarafından yakıldığı halde kendisine 

bir şey verilmediğinden şikâyet eylemektir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

İVlüstedi 1313 senesinde Ciritten Türkiyeye 

gelmiş olmasına nazaran mübadele ve muha

ceretle alâkası olmadığı ve egerçi elinde harik- 

zede olduğuna dair bir mazbata varsa da 

13-111-1926 tarihli istiptal kanununun neşrine 

kadar müracaat etmemesinden o sıfatla da 

kendisine bir şey verilmediği ve elindeki maz- 

bâtâya g:6i-e hakkim istifa için Mîıl. V. ine 

müracaatı lİitttı greteceği^biIdirHittüjtîı*.

İcabı söyleşiIdikte:

Yapılan muameleni#! kaiıuDa rtiutabakati 

derkâr olmakla beraber elindeki rtiazba-
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A r z u h a l  v e r e n l e r i n  

a d ı ,  s a n ı •  v e  o t u r 

d u k l a r ı  y e r _ _ _ _ _

. ' E n c ü m e n  ( k a r a r ı  v e ;  n e  s â b ş p t e n  . y e r i l f l i ğ i

8 4 3 K a r a ^ ı a n l ı  H ü s e y i n  

ı B e y  o ğ l u !  N e c i p

9 1 3 S i v r i  i ı i s a r d a  M u s t a f a  

î  v e k i l i  H ü s e y i n

A l a c a k  h a k k m d a

b a t a n ı n  h a r p  h a s a r  v e  z a r a r l a r ı n ı n  t a z m i n i  

s ı r a s ı n d a  d i k k a t  n a z a r ı n a  a l ı n a b i l e c e ğ i n i n  

a r z u h a l  v e r e n e  a n l a t ı l m a s ı n a  k a r a r  v e r i l d i .

K a r a r  N o .  K .  t a r i h i

rTashihi ' k a r a r  t a l e 

b i n e  d a i r

5 3 2 1 3 - X I - 1 9 3 0

N e c i p  i m z a s i l e  ^ Y ü k s e k  t  R e i s l i k  ; m a k a r a n ı a  

s u n u l a n  a r z u h a l  E n . f i m i z e , g o n d e r i k a l s t i r .

D i l e ğ i :

M a h k e m e c e  h a k k ı n d a  « y e r i l e n . h ü k m ü n  k a 

n u n a  m u t a b ı k  o l m a m a s ı  d o l a y ı s ı l e  . v a k i  h ü k 

m ü n  t a s h i h i n i  i s t e m e k t e n  . i b a r e t t i r .

A d .  V .  i n e  y a z ı l a n  t e z k e r e y e  ^ - g e l e n i  k a r ş ı 

l ı k t a :

M ü s t e d i n i n  a v u k a t  G a l i p  B e y i  t a h k i r  m a d 

d e s i n d e n  d o l a y ı  K a r a m a n  A s l i y e  C e z a  M a h k e 

m e s i n c e  i t i r a z e n  i c r a  k ı h n a n  m u h a k e m e s i  n e 

t i c e s i n d e  f i l i n i n  s u b u t u n a  b i n a e n  T ü r k  C e z a  

K a n u n u n u n  4 8 2  i n c i  m a d d e s i n e  t e v f i k a n  b i r  

a y  h a p s i n e  v e  b e ş  l i r a  a ğ ı r  p a r a  c e z a s ı n a  

m a h k û m i y e t i n e  v e  m a n e v î  z a r a r  o l a r a k  t a  l O O  

l i r a n ı n  k e n d i s i n d e n  a h n m a s ı n a  v e  a h l â k î  t e m a -  

y ü l â t ı n a  n a z a r a n  c e z a n ı n  t e c i l i n e  m a h a l  o l m a 

d ı ğ ı n a  d a i r  v e r i l e n  k a r a r ı n  t e m y i z  m a h k e m e 

s i n c e  t a s d i k  e d i l m e k  s u r e t i l e  k a t ' i l e ş t i ğ i  v e  

^ k a r a r ı  t a s h i h  t a l e b i n i n  d e  r e d d e d i l d i ğ i  v e  

h ü k ü m d e  - k a n u n a  m u h a l i f  b i r  h a l  g ö r ü l m e d i -  

i ğ i  b i k i i r i l m i ş t i r .

r  İ c a b ı  s ö y l e ş i i d i k t e :

. V e r i l e n , ş u  r  i z a h a  v e  y a p ı l a n  t e t H i k a  g ö r e  

d i l e ğ i  y e r i n e , ; g e t i r i l e m i y e c e ğ i n i n  e r z u h a l  v e 

r e n e  a n l a t ı l m a s ı n a  k a r a r  v e r i l d i .

K a r a r  N o  K .  t a r i h i

5 3 3 1 3 - X 1 - 1 9 3 0

M u s t a f a  v e k i l i  H ü s e y i n  i m z a s ı  i l e  Y ü k s e k  

R e i s l i k  m a k a m ı n a  s u n u l a n  a r z u h a l  E n .  i m i z e  

g ö n d e r i l m i ş t i r .

D i l e ğ i :

M ü v e k k i l i  M u s t a f a m n  h â z i n e d e n  b a  i l â m  

a l a c a ğ ı  o l a n  3 0  H r a  93  k u r u ş u  h e n ü z  t a h s i l  

e d e m e d i ğ i n d e n  ş i k â y e t  e y l e m e k t i r .

M a l i y e  V .  n e  y a z ı l a n  t e z k e r e y e  g e l e n  k a r 

ş ı  h k t a .

M e z k û r  p a r a n ı n  v e r i l m i ş  o l d u ğ u n u n  E s k i 

ş e h i r  D e f t e ; - d a r h ğ ı n d a n  y a z ı l d ı ğ ı  b i l d i r i l m i ş t i r .
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1360 Edirne Kale içinde 

Mimar Sinan mahal

lesinde Serezli Sabri 

Ef. hanesinde mûs- 

teciren sakin malû- 

len mütekait binbaşı 

A. Hilmi Ef.

Ev istiyor

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

İcabı söyleşildikte: h‘̂
Dileği yerine getirilmiş olduğunun arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

534 13-XI-1930

Mütekait binbaşı A. Halim imzasıyle Yük

sek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Gayri mübadillerden isede 4Q küsur lira 

tekaüt maaşı olduğundan dolayı kendisine 

mesken verilmediğinden borçlanma kanununa 

tevfikan bir mesken verilmesini istemekten 

ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Maaşının miktarına ve mübadele, imar ve 

iskân kanununun 8 inci maddesinin tefsiri 

hakkındaki 19 - IV - 341 tarih ve 64 say ıh 

kararda; ancak harik ve hasarzedelerin muh- 

tacin meyanına dahil olabilecekleri sara

haten mezkûr olduğuna göre dileği yerine 

getirilemiyeceğinin arzuhal verene anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

535 13-XI-1930

1167 Beyoğlu Operadan 

Cemal ve arkadaş

ları

Sinema ve tiyatrolar 

üzerine mevzu ver

gilerin tahfifi hak

kında

Kemal B. sinemasından Kemal ve arkadaş

ları imzaları ile Beyoğlundan Yüksek Reislik 

makamına çekilen telgraf En. imize gönderil

miştir.

Dilekleri:

Sinema ve tiyatrolar üzerine mevzu vergi

lerin hafifleştirilmesini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Eğlence ve hususî istihlâk vergisine tabi 

olan bilûmum sinemaların duhuliye biletleri 

ötedenberi %  10 eğlence ve hususî istihlâk 

vergisine tabi bulunduğu ve bu kere tadilen 

kabul edilen yeni eğlence ve hususî istihlâk 

kanununda da ayni miktar muhafaza edilmiş 

olduğundan tenziline imkân görülmediği bil

dirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Son muaddel kanunun da vergi miktarını
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer ___

1020,Ankaramn İstiklâl 

mahallesinde çadırcı 

Sokağında 33 No 

hanede Şükrü oğlu 

Memiş Ef.

lilncümen karan vc ne scbopten verildiği

aynen tesbit eylediğine göre başka bir mua

mele yapılamıyacağının telgraf çekenlere anla

tılmasına karar verildi.

Karar K. tarihi

536 13 -XI-1Q30

Malûliyet maaşı tah- ı Şükrü oğlu Memiş imzasile Vüksek Reis-

sisi talebine dair

93ö I Kastamonuda men- | Cezası hakkında 

I  fiyen mukim ibra- i

I him Etem Ef.

lik makamına sunulan arzuhal t n .  inimize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Askere alındığı gün çıkan yangını söndür

mek için çalıştığı sırada gözlerinin görmez 

hale geldiğinden malûliyet maaşı tahsisini 

istemekten ibarettir.

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

I - Bu bapta yapılan tahkikat ne müstedinin 

künyesi meşruhatında askere şevkine ve ne de 

iddiası veçhile asker olduğuna dair bir malû

mat elde edilmediği gibi bu yangından sonra 

mumaileyhin evine geldiği ve hiç bir resmî 

makama müracaat etmiyerek 2 sene sonra vaki 

davette gözlerinden malûliyetinin tesbit edildiği

II - Bu malûliyetin muhtelif esbap dolayi- 

sile husule gelebileceğine ve vazife ile alâkası 

resmî bir kayit ve vesika ile tebeyyün etmediği 

ve aradan geçen 2 seneyi firarda geçirmiş, 

iddiasına nazaran hastalığının da bu müddet 

içinde husule gelmiş olması da varit bulunması 

itibarile kazaya maruz kaldığı tarihi müteakip 

gözündeki hastalığın evsafım isbat edecek 

resmî bir rapor ibraz edemedikçe hakkında bir 

muamele yapılmasına imkân bulunmadığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Bu yoldaki iddianın yukarıda izah olundu

ğu sureUe tevsik ve tesbiti icap edeceğinin 

arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

537 13-XI-1930

Kastamonuda menfiyen mukim İbrahim 

Etem imzası ile Yüksek Reislik makamına su

nulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Eski ceza kanunu mucibince 10 sene kale

bentliğe mahkûm iken yeni Türk ceza kanunu
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encüm en kararı ve ne sebepten verild iğ

981 i Muş Süflâ mahalle

sinde Nasrullah

Alacağı hakkında

mucibince bu ceza menfiliğe kalp olundu

ğundan ve işbu kununda nefi cezası âzaınî 

5 sene olduğundan kendisinin de o kadar mah

kûm olması iktiza ederse de Ad. V. ince bu 

cihet kabul olunmadığı cihetle mağduriyetten 

korunmasını istemekten ibarettir.

Adliye V. ine yazılan tezkereye gelen kar- 

şıhkta :

Müstedinin diğer suç ortaklarıyla beraber 

taklibi Hükümet ve Reisi Cümhur Hazretlerine 

sui kasta teşebbüsten maznunen Ankara İstik

lâl Mahkemesince daha hafif bulunan eski ce

za kanununun 55 inci maddesi delâletile 58 

inci maddesinin 2 inci fıkrasına tevfikan on 

sene müddetle kalebent edilmesine ve yeni 

Türk ceza kanununun 588 inci maddesine 

tevfikan sürğüne tahviline 26-VIII-926 tarihin

de karar verildiği ve ceza kanunundan istifa

desini mucip bir hal bulunmadığı bildirilmiştir 

İcabı söyleşildikte:

Türk ceza kanununun 588 inci maddesi: 

(... katileşmiş bulunan cezalardan müddetçe 

muadil olmak üzere kürek cezaları hapis, ve 

kalebentlik cezaları nefi suretile infaz olunur.) 

diye sarahaten müddetlerin teadülünü amir 

bulunduğuna göre arzuhal verenin istidası 

varit olamıyacağının arzuhal verene anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K . tarihi

538 13-XI-1930

Nasrullah imzası ile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Muş'un Ruslar tarafından istilâsı sırasında 

askerî ihtiyaç için ihzar ettiği erzak Ruslar 

tarafından zaptolunduğundan bedeli olan 

39 138 liranın tazminini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen kar- 

şıhkta:

I - Mezkûr zahireler henüz ciheti askeriyeye 

verilmeden yağma edilmiş olması hasebile 

bu bapta Hükümete hiç bir veçhile zaman 

teveccüh etmiyeceği;

II - Hâzinece her hangi bir paranın tesvi

yesi mevcut kanunlarla konulan usul ve şart-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

858 Yozgatın Kızılyar 

çiftliğinde İbrahim- 

oğlu Hamza ve ar

kadaşları

1011 Orta köy Pastacı 

Sokak No 21 Hanede 

Sabık İstanbul Posta 

Başmûdûriyeti kâtip

lerinden M. Hurşit 

Ef.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

lara tevfikan tanzim edilmiş vesikalara müte- 

I vakkıf olup mumaileyhin elinde ise bu yolda 

bir vesika bulunmadığı gibi iddia eylediği 

I zahirelerin askerî memurlar tarafından tesellüm 

i olunmadan yağma edildiği de elindeki evrakın 

; tetkikinden anlaşıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Verilen izahata «öre dileği yerine getirile- 

miyeceğinin arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

539 13-XI-1930

Verilen emlâkin ta

pusu hakkında

Yozgatın Kızılyar çiftliği ahalisi namına 

Hamza iınzasile Yüksek Reislik makamına su

nulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Kızılyar çiftliğine iskân edildikten sonra 

13-III-1926 tarihli kanun mucibince uhdele- 

j rine tefviz edilen gayrı menkuller için tasarruf 

vesikaları verilmiş isede tapu senetleri halâ 

verilmediğinden tapularının da bir an evvel 

' verilmesini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşıhkta:

İşbu çiftlik halkı tarafından şimdiye kadar 

müracaat yapılmadığının Yozgat Vilâyetinden 

yazıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

İcap eden makama müracaat eylemelerinin 

erzuhal verenlere anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

İstanbul tasfiye ka

rarının refi

540 I3-XI-1930

Posta Başmüdürlüğü sabık kâtiplerinden 

M. Hurşit imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. inimize gönderilmiştir.

Dileği :

Hakkında verilen tasfiye kararına karşı 

D. Ş. sına da müracaat etmişsede tasfiye kararı 

tasdik edilmek suretile mağdur edildiği cihetle 

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Mumaileyh Beşiktaş Postanesi paket memur

luğunda bulunduğu sırada , namına gelen bir 

posta paketini almak üzere muayyen müddeti
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3 Ş
Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası I Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

973 Karaköse Kazası tev- 

kifanesinde Gümrük 

Başkâtibi Tevfik ve 

veznedarı Müştak 

Ef.

Duruşma yapılma

dığından şikâyet

zarfında müracaat eden bir hanımdan icapsız 

8 kuruş arziye ücreti almış ve bu namla tahsil 

olunacak ücurata mukabil alındığı zaman ve 

mürselünileyhi huzurunda paket sevk varakası 

zahrına olmiktar pul ilsak eylemesi iktiza eder

ken bunu yapmadığı ve mezkûr paraları mes’ 

le tahkik safhasına intikal edinceye kadar 

nezdinde alakoyduğu ve bundan başka yine 

bir hanım tarafından BeşiKtaş Postanesine 

verilen ve mumaileyh tarafından kabul olunan 

bir paketin kabulü aninde paket tevdi 

koçanının ücret hanesinde tahrifat yaptığı ve 

işbu tahrifat keyfiyeti nizaıncn istifası muktazi 

ücretten fazla para aldığına dair mürsili tara

fından vaki iddiayı teyit eder mahiyyette bu

lunduğu ve tetkik olunan siciline nazaran bu

na müşabih bir sui istimalinde^ dolayı 335 

tarihinde hizmetine nihayet verildiği cihetle 

kendisinin isihdama layik bir memur olmadıgj 

ve kendisinden atiyen de istifade gayri memul 

bulunduğu anlaşıldığından memurin kanunu

nun muvakkat l inci maddesine tevfikan tas

fiye edildiği ve muamelenin ledeliddia D. Ş. 

sinca da tasdik edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte;

Arzuhal veren hakkında yapılan muamele

nin kanuna mutabakatı anlaşılmakla başka bir 

muamele yapılamıyacağının kendisine anlatıl

masına karar verildi.

Karar No K. tarihi

541 13-XI-1930

J
Karaköse hapisanesinde Gümrük Başkâtibi 

Tevfik ve Veznedarı Müştak imzalarıyla Yük

sek Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

Kendilerine isnat olunan cürümlerden do

layı tevkif edilmişlersede halâ duruşmaları ya

pılmadığından şikâyet ve kefaletle tahliyelerini 

talep eylemektir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müstedilerin vazifelerini sui istimal sure- 

tile vaki ihtilâslarından dolayı mevkufen tah

kikatları yapılmış ve bu bapta tanzim kılınan
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

i İstanbul; Arnavut 

; Köy Kopernik apar- 

I tman No. 3 Turgut 

Kemali £f.

İstanbul Kadıköyûn- 

de Mısırlıoğlu Çeş- 

! me sokak No. 13 

Esbak Üsküdar Malı- 

i keme Başkâtibi Fa

ik Ef.

Bitlis Sıhiye Bay

tarı Mustafa Sıtkı 

Gaziantep sabık Bi

dayet Mahkemesi 

âzasından A. Lütfi 

Ef.
Balıkesirde Hacı İs- 

hak Mahallesinde 

Mustafapaşa soka

ğında 47 No. hane

de Balıkesir Varidat 

Dairesi Tahsil Şu

besi Tebliğ Memuru 

sabıkı Edirneli Ah

met mucip

îzmirde Selvili han

da 12 No yazıhane

de Jak Eskinazi Ef.

Arzuhal hulâsası Encümen karan vo ne sebeptea verildiği

Heyeti Mahsusaca 

haklannda verilen 

kararın refi hakkın

da

Barodan kaydının 

terkininden şikâyet

tahkikat evrakının mahallî idare heyetine ve

rilmiş olduğundan işin tahkikat safhasından 

çıkarak mahkemeye intikal ettiği cihetle kefa

letle tahliyeleri talebinin takdir ve is'afı V. in 

salâhiyeti haricinde kalmış olduğu bildiril

miştir.

İcabı söyleşildikte:

Kanunî imkân bulunduğu takdirde mahke

meye müracaatla tahliye talebinde bulunabile

ceklerinin arzuhal verenlere anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

542 13-XI- 1930

Ahmet Mucip, Faik, Mustafa Sıtkı, Ahmet 

Lütfi imzalarile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan 7 arzuhal En. imize gönderilmiştir..

Dilekleri:

Heyeti Mahsusalarca haklannda verilen ka

rarların Âli Karar Heyetince tasdik olunduğu 

cihetle haklarının korunmasını istemekten iba

rettir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan tetkikata göre Âli Karar Heyetinin 

bu baptaki kararlarını tağyir edecek kanunî 

bir sebep görülemediğini arzuhal verenlere 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. 

543

K. ^ r ih i _  

13-XI-1930

Jak Eskinazi imzasile Yüksek Reislik Ma

kamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği:

İzmir barosundan kaydının terkini kannra 

muhalif bulunmakla hakkının korunnıasinı
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Arazuhl verenlerin

adı,-sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Mumaileyh İzmir İstinaf Âza JV\ülâzımlığın

dan ayrılarak Avusturya Macaristan konsolos

hanesinde tercümanhk kabul eylediğini itiraf 

etmekte olup işbu hareketi kanun ve sıfat 

tâbiiyetine münafi olduğu gibi harbi umumî 

mütarekesinde İslâm çocuklarını Ermeni diye 

toplamağa kıyam ederek polis müdürlüğüne 

giden cemaatler arasında görülmek ve işgal 

müddetince İtalya mahmisi süsü altında ve 

para mukabilinde bir çok İslâm ve Musevileri 

de İtalya himayesine kayit ve kabul ettirmek 

ve Yunan erkân ve rüesasıyla daimî temasta 

bulunarak münesebetsiz tefevvühatile iftirakçu 

emellerini izhar etmiş olmak ve istirdadı 

mes’ut akabinde başına İran kalpağı giyerek 

iki ay kadar İran konsolos vekâletini ifa etmek 

ve polise rüşvet itası ve eşya sirkati fiillerile 

maznuniyet ve muhakeme altına alınmış bu

lunmak gibi avukatlık mesleki ile gayri kabili 

telif mesavii ahvali hakkında tam kanaat hasıl 

olmasına mebni avukathk meslekinden kay

dının terkinine karar verilmiş ve mezkûr 

karar aleyhine kanunî müddeti zarfında mu

maileyh tarafından itiraz edilmekle bilkabul 

lâzımgelen tetkikat yapılarak serdolunan esbabı 

mucibeye nazaran vaki itirazının reddile mez

kûr kararın tasdikına 23  ̂V II - 340 tarihinde 

bilittifak karar verilmiş olmakla beraber yine 

bir husus hakkında müstedi tarafından D. Ş. 

sına dava açılarak itirazda bulunmuş ise de 

bu baptaki itirazın reddine karar verildiği 

ve kat’iyet kesbeden işbu karar hilâfına bir 

muamele yapılmasına imkân kalmadığı bildi

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan bunca tetkikat neticesinde tezahür 

ve teeyyüt eden bu hal karşısında dileği 

yerine getirilemiyeceğinin arzuhal verene an

latılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

544 13-XI-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Encümcn kararı ve ne sebepten verildig

1153ı İslahiye Şube Riya- 

; setinden mütekait 

I  Binbaşı Sabri Ef.

Tekaüt edildiğinden 

şikâyet

740 İstanbul Yeşilköy , Maaşları hakkında 

' Beynelmilel Seyrü- | 

seferi havaî Şirketi 

Pilotlarından Basri 

Rifat B.

Mütekait binbaşı Sabri imzasile Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Geçen sene binbaşılığa terfi ettiği halde 

terfiden altı ay sonra tekaüde sevk olunması 

sebebini anlıyamadığından sebebinin bildiril

mesini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

İslahiye As. Ş. Rs. liğinden mütekait P. 

Bn. Süleymaniyeli Salihoğlu Mehmet Sabri 

Ef. nin sabık kıtasından gönderilen 29-XII-lQ29 

tarihli sicilline nazaran sicil talimatnamesinin 

33 üncü maddesi mucibince tekaüt ve istifa 

kanununun 2 inci maddesinin 2 inci fıkrasına 

tevfikan tekaüdünün icrası 22-11-1930 tarihin

de Âlî tasdika iktiran eylediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

545 13-XI-1930

Beynelmilel Seyir ve seferi Havaî Şirketi Pi

lotlarından Basri imzasile Yüksek Reislik Ma

kamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği:

Sukutu tarihinden terhisi tarihine kadar 

geçen müddete ait maaşlarının verilmesini is

temekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şı hkta:

Müstedinin sukutu 10 - VI - Q26 tarihine 

tesadüf edip bu gibi ücretli pilotların maaş 

kanununun 13 üncü maddesinden istifade ede

ceklerine dair olan kanun ise 2 - VII - 927 

tarihinden muteber olup neşri tarihinden mu

teber bulunduğuna göre kendisinin bu kanun

dan istifadesine imkân bulunmadığı gibi En. imi- 

zin haftalık mukarrerat mecmuasında mumai

leyhin ücret ve yevmiyelerinin verilmesi hak

kında bir talimatname tanzim olunduğuna 

dair V. in tezkeresinden bahsolunmakta isede 

bu talimatname bir proje halinde olup binne-
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73 : Arzuhal verenlerin

3 ^  j adı, sanı ve otur-

<  I dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

225 İstanbul galatasa- 

rav birinci Noterin 

de Daktilo ve Feri- 

don Efendi hemşi

resi Bedriye Sırrı H.

1119 Sabık Andırın müf

tüsü Mustafa Ef.

İadei

hakkında

tice 1343 sayılı - yukarıda zikri geçen - ka

nun halinde tecelli ettiğinden bu bapta bir 

hükmü olamıyacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

V. in olbaptaki iş’arı kanun suretinde te

celli ettiğine ve kanun ise neşri tarihinden 

muteber olacağına göre dileği yerine getirile- 

miyeceğinin arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.
Karar No. __

546 13 -XI-1930

Kardaşının mahkû

miyeti hakkında

muhakeme

Bedriye Sırrı imzasile Yüksek Reislik ma

kamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği:

Berutta ika edilen bir katil filinde dahli 

olmıyan kardaşı şoför Mehmet Feridonun hak

kını ihkak için Suriye Hükıımeti nezdinde te

şebbüste bulunulmasını istemekten ibarettir.

Ha. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta

Mesele hakkında Suriyede Fransız Âli Ko

miserliği nezdinde yapılan dostane teşebbüsler 

neticesinde bunların ceza müddetleri bakiyesi

nin affettirildiği ve kendilerinin ana vatana 
dönecekleri bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileği yerine getirildiğinin arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

547 ~ 13-XÎ-r93Ö’

Andırın müftüsü sabik Mustafa imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 
En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

İstiklâl mahkemesince bir daha devlet hiz

metinde kullanılmamak üzere gıyaben verilen 

hükmün muhakemenin iadesi suretile tashi

hini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte

İstiklâl mahkemelerince verilen hükümler 

kat’i olduğundan dileği yerine getirilemiyece- 

ğinin arzuhal verene anlatılmasına karar verildi 

Karar No . K. tarihi

548 13-XI-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı îve otur- 

duklean ver

Arzuhal hulâsası |Hncüıııoıı k a ra n  ve nc sebeplen verilıHği

Çerkeş hat memuru 

Hüseyin ve arkadaşı

Barem kanunundan 

istifadesi hakkında

37 I İneboluda Ziya Ef. Zonguldak maarif 

heyetinin kifayetsiz

liğinden şikâyet

Çerkeş hat memuru Hüseyin ve müvezzii 

Hikmet Ekrem imzaları ile Yüksek Reislik 

makamına çekilen telgraf En. itnize gönderil

miştir.

Dilekleri:

Barem kanunundan hariç bırakılmaları 

mağduriyetlerini mucip olduğu cihetle hakla

rının korunmasını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

P. T. T. İdaresinin barem haricinde kal

mış olan (8,5) (6,5) ve (6) lira maaşlı hat 

memurları ile müvezzilerinin baremin ig  üncü 

derecesine ithalleri muvafık görülerek keyfiye

tin Mal. V. ine bild irildiği ve P. T. T. 1930 

bütçesi B. M. M. ince kabulü takdirinde talep

lerinin isaf edileceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin telgraf sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

54Q 1 3 - X I - 1 9 3 0

Ziya imzasiTe İııeboludan Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Zonguldak Maarif Heyetinin kifayetsizliğine 

dair yaptığı müteaddit şikâyetlere cevap ala

madığı cihetle şikâyetlerinin dikkat nazarına 

alınmasını istemekten ibarettir.

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Görülen lüzum üzerine Zonguldak Mf. 

Emini Zühtü Beye işten el çektirilip müfettiş

likçe tahkikat yapılmakta olduğu ve tahkikat 

neticcsine göre hakkında muktazi muamele 

yapılacaği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileği yerine getirildiğinin telgraf sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

550 13-XI-1930



-  26 -

a

§ 2
<

995

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

dukları yer 

Kozanda Sabık Tel

graf memurlarından 

Ahlath Sıtkı Ef.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Tasfiye kararının refi 

hakkında

P. T. T. memurlarından sabık Ahlatlı 

Sıtkı imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. inimize gönderilmiştir.

Dileği:

Hakkında ittihaz olunan tasfiye kararının 

muhik bulunmadığı cihetle tashihini istemekten 

ve tekaüt maaşım almadığından şikâyet eyle

mekten ibaretir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhe tekaüt maaşı verilmemesi, 

tekaüt maaşını Vandan alacağından bahisle 

idaresinden 566 lira37 kuruş harcırah almış 

ve fakat Vana gitmediği gibi harcırahı da iade 

etmemiş ve bunun üzerine tekaüt maaşı mâli

yece borcuna mahsuben tevkif edildiği;

Aczi, serkeşliği , sarhuşluğu ve sicillinin 

fenalığı dolayısile idaresine faydalı bir unsur 

olmadığı ve hizmetinden- ileride de istifade 

edilemiyeceğine kat'î kanaat hasıl olduğundan 

tekrar tavzifine imkân olmadığı bildiril

miştir.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal veren hakkında yapılan muamele 

kanuna uygun bulunduğundan başka bir şey 

yapılamıyacağının kendisine anlatılmasına karar 

verildi

Karar No K. tarihi

1024' Amasyada mukim 

' Manastır muhacir

lerinden Celâlettin 

, oğullarından Me- 

! metoğlu Recep

Bağın bir kısmının 

istirdadından şikâyet

551 13-XÎ-1930

AmasyalI Recep imzasile Yüksfik Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği:

Kendisine tahsis olunan 8 kıta bağdan 6 

dönümü fazladır denerek başka birine verilmek 

üzere bulunduğu cihetle mağduriyetten kurta

rılmasını istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müstediye bidayeten 24 dönüm bağ veril

diği ve VII- 341 tarihli tevzi talimatnamesine 

nazaran 6 dönümü istihkakından fazla olduğu 

ve istirdadı icap eden işbu 6 dönümün tefri

kinde arzusuna bakılmaksızın açıkta bulnnan 

bir muhacire mesken olarak verilmek maksa

dıyla böcekhanyi havi kısmın istirdadına
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Arzuhal verenlerin 

adı sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encünfien kararı ve ne sebepten verildiği

1194 Ordu gülzade Mah

mut Ali Ef.

Borç müddetinin 

uzatılması hakkında

1115' Bakırköyûnde Müte

kait Maliye Nazın 

Abdurrahman B. ve 

arkadaşları

Tekaüt kanunundan 

istifade etmeleri 

hakkında

tevessül edildiği anlaşılmış ve bu muamele 

madelet ve mevzuata münafi görülmiyerek istih

kakı fazlasının mumaileyhin izhar edeceği ar

zuya göre tefriki lüzumunun Arnasy Vilâyetine 
yazıldığı bildirihniştir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan muamelenin tashihi için verilen 

son emir kanuna uygun bulunrhakla keyfiyetin 

arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

552 13-XI-1930

140 arkadaşı namına Mahmut Ali imzasile 

Ordudan Yüksek Reislik makamına çekilen 

telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Satın aldıkları metruk mallar borçlarının 

8 müsavi taksitte ödeyemiyeceklerinden borç

lanma kanununa tevfikan taksitlerin 20 seneye 

iblâğını istemekten ibarettir.

îcabi söyleşildikte:

Müzayede ile satılan ve müzayede neticesin

de mukavele tahtında muayyen taksitle teffiz 

olunan metruk malların satış şartlarını değiştir

meğe kanunî imkân bulunmadığının telgraf 

çekenlere anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

553 13-XI-1930

Maliye nazırı sabıkı Abdurrahman ve ar

kadaşları imzalarile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Yeni yapılmakta olan tekaüt kanununda 

eski mütekaitlerin dikkat nazarına alınmasını 

istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Kanun tanzim ve kabul edilmiş ve hâzine

nin tahammülü nisbetinde eski mütekaitler de 

dikkat nazarına alınmış olmakla keyfiyetin 

arzuhal verenlere anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

554 13-XI-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı yo ne sebepten verild iğ i

1170 Bursada Umur B. İcradan şikâyet 

I mahallesinde mukim 

Ahmet Hulûsi Ef.

999 Sivas Ece mahalle

sinden Acemoğulla- 

rmdan Çalh Mualli

mi Sabıkı Eyüp Ef.

1236 Erzurumun Kemacı Maaşını istiyor 

; mahallesinden Hacı 

Paşa oğullarından 

Memetoğlu Abdullah

Tasfiye kararının 

taslıihini istiyor

Memet Hulûsi imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

I Serezli Osmanoğlu Aliden çaldığı anason 

j bedeli olarak istediği para icra makamınca 

I tahsil edilmediğinden şikâyet eylemektir.

' İcabı söyleşildikte:

; İcra kanunu tadil edilmek üzere bulunduğu 

I cihetle o vakte intizar zarurî bulunduğunun 

i arzuhal verene anlatılm.asına karar verili.

Karar No. K. tarihi

' _  555 1 3 - X I-1930

1 Çallı Muallimi sabıkı Eyüp imzasile Yük- 

' sek Reislik-makamına sunulan arzuhal En. imi- 

I ze gönderilmiştir.

! Dileği:

I Hakkında yapılan tasfiye muamelesinin tas- 

, hihini istemekten ibarettir.

I^u mes’elenin tetkiki için Mf. V. namına 

En. imize gelen V. Memurin Müdürünün iza

hatı ve tetkik olunan dosyası münderecatına 

göre yapılan muamelenin kanuna mutabakatı 

; anlaşılmıştır.

İcabı söyleşildikte:

Tetkikat neticesine göre başka muamele 

yapılamıyacağının arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

550 13 -XI-1930

imzasile Yüksek 

arzuhal En. imize

Memetoğlu Abdullah 

Reislik makamına sunulan 

gönderilmiştir.

Dileği:

Namı müstear ile malûliyet maaşlarını al

dıklarından maaşının kendisine verilmesini 

istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Namı müstear ile maaşları kimin tarafından 

ahnmış ise hakkında mahkemeye dava etmesi 

lâzımgeleceğinin arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No K. tarihi

557 13-X1-1930



-  29

3 O
Dİ

304

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer___ _

İstanbul Hazreti 

Haiit Türbesi muha

fızı İbrahim Efendi

Arzuhal hulâsası

Maaşlarını istiyorlar

1097 Adapazannın İstik

lâl mahallesinden 

Ömer kaptan zev

cesi Servet H.

Kocasının affını 

t i yor

724

ıs-

9

lincümen kararı ve ne sebopten verildiği

Hazreti Halit türbe muhafızı İbrahim ve 

arkadaşları imzalarile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. inimize gönderil

miştir.

Dilekleri:

Evkaf U. Müdürlüğü ile Mf. V. arasındaki 

tehalüfü içtihat dolayısile VI - 929 danberi 

maaşlarının verilmemesi mağduriyetlerini mucip 

olduğu cihetle haklarının korunmasını istemek

ten ibarettir.

Di. İş. Reisliğine yazılan tezkereye gelen 

karşıhkta :

İmam, hatip , müezzin , kayyum vazife

lerinden gayrı hayrat hademesinin vazife ve 

muhassasatları Bütçe En. incel 928 bütçesinden 

tayedilmiş ve bütçede o yolda kanuniyet kesp 

eylemiş olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Hâzineden sarfiyat icrası bütçede tahsisat 

bulunmağa mütevakkıf olup aksi takdirde 

sarfiyat icrası kabil olamıyacağından dilekleri 

yerine getirilemiyeceğinin arzuhal verenlere 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

558 13-XI-930

Ağva gümrüğü ida- Terfiini istiyoı 

re memuru İsmail '

Ef.

Ömer kaptan zevcesi Servet imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Zevci Ömer kaptan millî sınırlar dışına 

çıkarılmış bulunması dolayısile muavenete 

muhtaç bir halde kaldığından ikdar olunma

sını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Muhtacin tertibi faslı bütçeden çıkarılmış 

bulunduğundan hususî müesseselerden birine 

müracaat eylemesinin arzuhal verene anla

tılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

559 13-XI-1930

Ağva gümrüğü idare memuru İsmail imza- 

I sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzu-

I hal En. imize gönderilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Sabık Genç Valisi 

İsmail Hakkı B.

Maaşlarını istiyor.

Dileği:

Kanunen terfia hak kazandığı halde halâ 

terfi ettirilmediğinden şikâyet eylemektir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı
lıkta :

I - Mumaileyh 1325 senesinde mülga 

meyve gümrüğü nazareti odacılığına intisap 

ve bilahara kolculuğa tayin edilmiştir.

II - Kendisine mevdu sandık ve balyalar

dan eşya çalmak mes'elesinden dolayı 4-X- 

1335 tarihinde azledilmiş ve indelmuhakeme 

beraetine dair verilen karar üzerine Haydarpaşa 

gümrük kolculuğuna ve l-V-1339 da 1000 

kuruş maaşla Şahin Burgaz gümrük idare me

murluğuna nakil ve bu memurluğun ilgası 

doiayısıla 700 kuruş maaşla Bandırma mu

hafaza memurluğuna ve 25-VI-340 da lOOO 

kuruş maaşla Kalikıratya idare memurluğuna 

ve kendi istediği üzerine de V II-1 9 2 6  da Ağva 

idare memurluğuna naklen tayin kıhnmıştır.

III - O  zaman merkez, ambar, veya mua

yene memurluklarından birine terfii talebini 

havi idare âmirine arzuhalle yaptığı müracaatı 

üzerine iktidarının bu memurlukları ifaya kâfi 

olmadığı ve binaenaleyh terfiine imkân görül
memiştir; denilmektedir.

İcabı söyleşi Idikte:

Bir memurun terfia istihkakı ancak iktidar 

ve liyakati derecesile mütenasip olup bu bap

taki takdir hakkı ise âmirlerinin salâhiyeti 

cümlesinden bulunmakla başka bir muamele 

yapılamıyacağının arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No K^tarihi 

560 13-XI-1930

Sabık Oenç valisi İsmail imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

B. M. M. ince affa mazhar olduğundan 

Memet Saidülmevlevî Ef. gibi açıkta kaldığı 

müddete ait mazuliyet maaşlanmn verilmesini 

istemekten ibarettir.

Muh. Di. ma yazılan tezkereye gelen kar
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Arzuhal verenlerin

adı, sanı ve otur
dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karart ve ne sebepten verildiği

629 Ayan oğlu Sadık

Q30 ' Bursada Koyan çar- 

i şısı No. 38 kömür

cü M. Sabit

Kazanç vergisi hak

kında

Yunanın Bursayı iş

galinden istirdadına 

kadar verilen mah

keme kararianmn 

sahih addedilip edil

mediğine dair

şılıkta:

Saidûlmevlevinin affı esbabı mucibe maz

batasının tetkikinden de anlaşıldığı üzere beraet 

mahiyetinde olup memurin kanununun 49 un

cu maddesinden istifadeye hakkı bulunduğu, 

İsmail Beyin affı ise sırf af mahiyetinde olup 

beraeti tazammun eylemediğinden bu kanun 

maddesinden istifadesine imkân bulunmadığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Muh. Di. ının bu baptaki muamelesi ka

nuna mutabık bulunmakla dileği yerine geti- 

rilemiyeceğinin arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

561 13-XI-1930

Ayanoğlu Sadık ve Mazlumcu oğlu 

Ahmet imzalarile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Kastamonuda isticar eyledikleri hamamlar

dan zarar eyledikleri sabit ve bu cihet indet- 

temyiz tasdik edilmiş iken yine kazanç vergisi 

tahsil edildiğini şikâyetten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Hilâh kanun tarhedilen kazanç vergisi, 

Merkez Temyiz Komsiyonunca ittihaz olunan 

kararla mütehakkak vergileri terkin edilmek 

suretile infaz edildiği ve muamelenin kanunî 

mecrasına irca kıhndığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Dilekleri yerine getirildiğinin arzuhal ve

renlere anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

562 31-XI-1930

Kömürcü M. Sabit imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği;

Yunanın Bursa vilâyetini işgalinden istirdat 

tarihine kadar mevcut mahkemeler tarafından 

verilen hüküm ve kararların sahih veya gayri 

sahih olduğunun bildirilmesini istemekten iba

rettir.
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encüm en kararı ve ne sebepten verild iğ i

897 Ankara Çocuk Sara

yı caddesinde Sam

sun pazarı mevki

inde 101 No hane

de müteveffa bakkal 

Osman çavuş zece- 

si Fatma H.

Şehremanetinden is

tenilen şerefiye hak

kında

764 Müteveffa Topçu | Maaşları hakkında 

Binbaşısı Şevket i 

Bey zevcesi Esma 

ve kızları Nesime | 

ve Necdet H. I

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

İstihlas olunan memleketlerde işgal müd- 

detince tekevvün eden deavi ve muamelât ile 

sadır olan hükümler hakkında yapılacak mua

meleye dair olan 28 - HI - 339  tarih ve 317 

sayıh kanun bu hususta kâfi sarahati ihtiva 

etmekle beraber istifsara sebep olan hadise 

mahiyeti zikir ve tavzih edilmediği cihetle 

tahsisan mutalea beyanına imkân görülmediği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte: '

Mevzuubahis kanun maksadı temine kâfi 

gelmiyorsa matlabın sarahaten zikir ve tavzihi 

hususunun arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

563 13-XI-1930

Müteveffa bakkal Osman çavuş zevcesi 

Fatma imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Şehremanetince kendisinden fahiş surette 

şerefiye istenildiğinden bunun lâyık olduğu 

hadde indirilmesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Bu gibi vergilerin muhtacinden tenzilini 

icap ettirir bir kanun bulunmadığından kat’iyet 

kespeden işbu resmin tenziline kanunî imkân 

bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal verenin bu mes’ele hakkında D. Ş. 

sına müracaatı iktiza edeceğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

564 13-XI-1930

Müteveffa Topçu binbaşısı Şevket B. zev

cesi Esma ve kızları Nesime ve Necdet imza- 

larile Yüksek Reislik makamına sunulan arzu

hal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Eytam ve eramil maaşlarının 10 seneliği

n in  tesviyesi için vaki müracaatları üzerine
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası l^ncümen k a ran  vo ne sobepicıı vorilid iğ i

180i  Silifke hapisanesin-

I de İzzet

Affi hakkında

fevkannizam almakta oldukları maaşların ke

silmesine kalkıldığı cihetle haklarıınn korun

masını istemekten ibarettir.

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

şıhkta: ^

Müstedilere kanunen 497 buçuk kuruş 

maaş tahsis olunmuş iken fevkannizam bir 

mfslinin daha verilmesi 5-V1I-321 tarihinde 

padişah tarafından irade olunmasından ileri 

gelmiş olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin ve bütçe haricinde para sarf 

edilemiyeceğinin arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No K. tarihi

565 14-V-1930

İzzet imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Vazifesini ifa sırasında ika eylediği suçun 

affini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müsted’i, Silifke hapisanesinde mahpus 

sabık polis memuru hakkında İçel Cinayet 

Mahkemesinde yapılan muhakeme neticesinde 

mumaileyh polis bulunduğu sırada Silifkenin 

Göksu civarında otomobilden düşerek mecru- 

han Köprü başında oturmakta bulunan ham- 

mal Hüseyin oğlu Alinin yanına gelerek hüvi

yetini sual ve tahkik ve berayi tedavi hasta

neye gitmesini ihtar ettiği halde merkum 

Alinin hastane veya polis dairesine gitmeğe 

muvafakat etmiyerek firara teşebbüs eylemesi 

üzerine ihafe kastile arkasından bir el ve mü

teakiben bir el daha silâh atmış ve 2 inci 

defa ateş ettiği silâhın mermisi ile merkum 

Alinin cerh ve vefatına sebebiyet vermiş oldu

ğu ancak hadisede katil kasti bulunmadığı ve 

filin hataen vukua geldiği anlaşılmış olmağla 

eski ceza kanununun 182 inci muaddel mad

desinin 1 inci fıkrası mucibince bir sene hap

sine dair verilen hüküm Temyiz Mahkemesince 

tasdik edilmek suretile katiyet iktisap eylediği 

ve binaenaleyh suçun memuriyet vazifesile



34 -

t—

3
N ‘ 

< __

Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası |Encümon kararı vo nc sebepten verildiği

1138ı Ankarada çankırı 

otelinde Enver

Askerî fabrikalarda 

ki sui istimal hak

kında

alâkadar bulunmasına binaen 1441 sayıh af 

ve tecil kanunundan istifadesine kanunî imkân 

bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşi Idikte:

Verilen izahat arzuhal verenin af ve tecil 

kanunundan istifadesine mani bulunmağla 

dileği yerine getirilemiyeceğinin kendisine an

latılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

566 14-V- 1930

Enver imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Askerî fabrikalarda vaki sui istimali ihbar 

eylemektedir.

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

şıhkta:

1 - Mermi fabrikası sabık muhasebe memur

larından Enver Ef. inin l numarah Di. Har. 

ta bulunduğunu bildirdiği davanın esası mu

maileyhin ihbarına müstenit olmayıp V. Tef. 

Hey. ince yapılan teftişat ve tahkikat netice

sinde kanun ve nizama muhalif görülen bazı 

sarfiyat ve muamelâttan dolayı takibatı kanu

niye ifasına lüzum görülerek bu baptaki teftiş 

ve tahkik evrakı 1 numaralı Müstakil Ümera ve 

zabitan Di. Har ine tevdi olunmuş, muhakeme 

neticesinde alâkadarların sui niyet ve istimali 

görülemediğinden beraet kararı verilmiş ve bu 

karar V. çe temyiz edilerek Askerî Temyiz 

Divanınca nakzedilmiş, nakzın cereyan eden 

muhakeme neticesinde de bir gûna hazine 

zararı bulunmadığına dair ikinci defa sadır 

olan karar hesabatın usulen ve lâyıkı veçhile 

tetkik ve tesbit edilmemiş olmasından tekrar 

temyiz edilerek yine nakzedilmiş ve halen 

Di. Hr. çe tetkik edilmekte bulunduğu;

2 — Müstedinin bu davaya temas eden 

hususattan başka ahval hakkında suiistimal 

vuku bulduğuna dair muahharan vukubulan 

ihbaratı üzerine keyfiyetin As. Fb. U. M. ünce 

teşkil olunan tahkik heyetinden bir zata muh

birin ademi itimadı üzerine yerine mumailey

hin itimat ettiği diğer bir zat tayinile teşekkül 

eden bir heyet marifetile tahkikat yapılarak
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası l încümen karan ve ne sebepten verildiği

neticede:

A - Vitali Kohenka ve mahdumlarına iza

feten vekilleri Şeref Beye ihale ve mukaveleye 

raptolunan elli ton nikel îişenk yüksüğü 

meselesinde hâzineyi ızrar kasdile yapılmış 

bir suiharaket olmadığını ve bankadan alına

rak hâzineye irat kaydı lâzımgelen 760 inğiliz 

'lirası teminata ait olan 15-V-192Q tarih ve 

1786/3957 numaralı banka mektubunun mer

kez muhasipliği kasasında mahfuz olduğu 

ve maahaza mektup muhteviyatının tahsili 

için müstedinin ihbarından 44 gün evvel 

Fab. Sa. Al. Kum. unca V. Muh. M. üne ya

zılıp bu baptaki muamelenin takip edilmekte 

bulunduğu ve teminat müddetli olmadığına ve 

cereyan eden muamelenin hitamile bankadan 

talebi halinde tesviye edileceği tabii olduğun

dan bu noktada hazine için bir zarar sabit 

olmadığı;

fe - Maden kömürü ihalesinde: ( 3 lira 

noksanile teklif verilmiş olmasına rağmen 

fazlasile ihaleden dolayi hâzinenin mutazarrır 

olduğu ve kömür şartnamesinin tebdil edildiği) 

ihbar olunmuş ise de, evvelki kömür ( Lave 

Marin ) ve son mübayaa ( Lave Recopoze ) 

kömürü olduğu ve bu kömürün evsafça yük

sek ve bittabi fiatça da farklı bulunduğu ve 

şartnamelerin heyeti fenniyece tanzim edildiği 

ve kömürün kapalı zarf ile münakaşaya vaz’ın- 

da, ancak bir talip zuhur eylediği ve ihaleden 

sonra Ali Rıza B. namında biri telgraf ve 

istida ile müracaat ederek { Lave Recopoze ) 

evvelki gibi ( Lave Marin ) alındığı takdirde 

ucuz vereceğini dermeyan eylemiş ise de 

kapah zarfla yapılan münakaşalarda talip 

bir dahi olsa fiat haddi lâyık olduğu 

takdirde ihale yapılabileceği ve ihale bir 

ve kati olup ihaleden sonra yapılan her 

hangi bir teklifin teminata merbut olsa dahi 

kabul olunmayacağı münakaşa kanunu ile 

buna ait talimatname ahkâmından bulunduğu

C - Zeytinburnu Fab. mutemedi Cezmi 

Efendi zimmetindeki 2 500 liradan ibaret 

hazine hakkının mukassatan istifasına tevessül 

olunduğu ve hakkında ve Fab. Mü. ünce sene 

nihayetinde görülen hesabında açığı zuhur
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhcl hulâsası .Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

etmesi üzerine merkezden Hev. Tef. istendiği 

ve Hey. te ayni neticeye varmış isede ücretli 

olması itibarile Di. Har. e tevdi olunmadığı 

ve fakat açığını defaten tesviye etmesi üzerine 

açığa çıkarılması kâfi ceza görüldüğü ve mu

maileyhin bir müddet sonra f-|ariciyeye intisabı 

habtr alınarak hadisenin Ve. bildirilmesi 

üzerine oradan da açığa çıkarıldığı;

D - Bir duvarın inşasından sonra ihale 

muamelesinin ifa ve tekemmül ettirildiği hak- 

kındaki ihbarın hakikate muhalif olduğu ve 

bu husustaki muamelenin kanunî mecrasında 

yapıldığı:

E - İhalelerin amili mutahassısı namı altın

da mahdut firmalara mektup yazmak suretile 

ilansız yapıldığına ve gerçi kanunda buna ait 

bir ^ıkra mevcut isede muamelâtın kısmı mü- 

himmine bu şeklin tatbik edildiğine müteallik 

ihbarın haddızatinde hangi işlerde kanun ve 

karara mugayir olarak pazarlık tatbik ed ild i

ğinin madde tayinile tesbit ve izah olunma

dığı;

F - İhbarnamenin mütebaki fıkralarında 

mezkûr hususatın da madde beyan olunmaksı

zın dermeyan edilmiş ihbarattan ibaret bulun

duğu;

İhbarnamenin madde tayini suretile esasını 

teşkil eden nikel yüksük ve kömür dosyaları 

V. çe celbedilerek ayrıca tetkik olunmuş, 

kömür dosyasında usul ve kanuna muhalif bir 

muamele görülmemiş, nikel yüksük dosyasında 

esasa değil, teferruata ait olarak tavzih ve 

istifsara muhtaç görülen bazı cihetlerin tetkiki 

ve tahkikat esnasında malûmatlanna müracaat 

edilmiyen iki zatın tahrirî ifadesinin de alınıp 

gönderilmesi hususları As. Fab. M. M. üne 

yazıldı.

Şu hale göre ihbar edilen sui istimallerin 

tahakkuk etmediğini ve istihsal edilecek son 

ve kat'i neticeye göre muktazası ifa ve icap 

ederse muhbir hakkında da kanunî takibat 

yapılacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan tahkik ve tetkik neticesinin ve 

henüz bitmeyen bazı tahkikat neticesini bek-
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H i Arzuhal verenlerin 

g ^  ' adı, sanı ve otur- 

^  j duklan yer____

Arzuhal hulâsası ; Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

710 ' İsparta: Taleilagus 

; köyı|ft ahalisinden 

O s m ^  ve arkadaş

ları

İçmesinin arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi 

567 14-V- 1930

Arzuhali hakkında îspartanın Lagus köyü halkından Osman 

ve arkadaşları imzalarile Yüksek Reislik ma

kamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dilekleri:

Otedenberi ekmekte bulundukları araziyi 

ziraattan menedildiklerinden işbu araziye sahip 

edilmelerini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta

Bu yerlerin iddia olunduğu gibi boş ve 

halı araziden olmayıp esasen tarla halinde bu

lunduğu ve müstedilerin fuzulen zerettikleri 

ve son günlerde işbu fuzulî tecavüze müma

naat olunması üzerine hâzineye ait olan bu 

arazi üzerinde ihya hakkı istemeğe kalkıştıkları 

ve medenî kanunun neşrinden sonra ihya mad

desi bahse mevzu olamıyacağı bildirilmiştir.

Ancak son kanun mucibince tarlaya muhtaç 

olan çiftçinin tarla sahibi edilmesi yolundaki 

prensibe bu mes'elede de tatbik sahası görü

lerek Mal. V. inden davet olunan memur hu- 

zurile yapılan müzakereden sonra gelen 2 inci 

karşılıkta:

Müstedilerin toprağa muhtaç çiftçilerden 

bulundukları ve uhdelerindeki arazi 200 dö

nümü bulmadığı takdirde işbu araziden ken

dilerine 341 senesi bütçe kanununun 23 üncü 

maddesinin (A) fıkrasına tevfikan ihtiyaçlarıle 

mütenasip yerin mukadder bedeli lo  sene ve

10 müsavi taksitte tahsil edilmek üzere üleşti

rip satılabileceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal verenlerin bu suret dahilinde ma

hallî hükümete müracaat eylemelerinin kendi

lerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. J<. tarihi

568 14-V- 1930



38 -

660

Arzuhal verenlerin' 

adı, sanı ve otur- [

duk[arı y e r ___ I

Elbistanda Reşit ve ; 

Durmuş Efendiler

Arzuhal hulâsası

Borçlarının

hakkında

tecili

1092! İzmir Göztepe Köy 

■ sokağında 22 A' ha-

I nede Selânik muha

cirlerinden Züleyha 

Sıddık H.

Arazi teffizi muame

lesi hakkında

Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

Reşit ve Durmuş imzalarile Elbistandan 

Yüksek Reislik makamına çekilen telgraf En. 

imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Ziraat Bankasına olan borçlarının bir kıs

mının tediyesile diğer kısmının tecilini iste

mekten ibarettir. p
îk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Mûstedilerin talepleri veçhile borçlarının 

usulü dairesinde tecili ve kendilerinin zarar ve 

pcrişanilerine meydan verilmemesi hususunun 

Ziraat Bankası U. M. lüğüne yazıldığı bildi

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dilekleri yerine getirildiğinin telgraf çe

kenlere anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

569 14-V-1930

Selânik mübadillerinden Züleyha Sıddık 

imzası ile îzmirden Yüksek Reislik makamına 

çekilen telgraf En. imize günderilmiştir.

Dileği:

Selçukta kendisine teffiz olunan arazinin 

Mal. V. emrile köylüye tevziine kalkışıldı- 

ğından hakkının korunmasını istemekten iba

rettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

50 sene evvel hükümetçe Kuşadasının Cin- 

aşır ve Bürhaniye köylerinde iskân edilmiş olan 

halk, Şirince köyünden Hacı Manyat, Hacı Sino 

ve Hacı Panayot vereselerine ait araziyi ortak

lıkla eküp biçmekteler iken köylerini Yunanlı

ların işgal etmesi üzerine oradan ayrıldıkları 

ve istirdatta tekrar geri dönerek düşman tara

fından yakılan köylerinin civarında yeniden 

yaptıkları çardaklarda oturdukları esnada 

5 000 dönümü mütecaviz mevzu bahis arazi

nin temlik ve teslimine meydan verilmiyerek 

mumaileyhadan bilistirdat emsali gibi köylülere 

tevzii için icap edenlere tebligatta bulunulması 

Da. V. ine yazılarak icabı icra kılınmış iken 

ahiren İzmir valiliğinden Da. V. ine yazılan 

tahriratta bir heyet tarafından mezkıir arazi 

üzerinde yapılan tetkikat neticesinde orada köy
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1303 İstanbul Sirkeci Bos

na otelinde No. 17 

de mütekait zabitan- 

dan Süleyman Şev

ket Ef.

Bazı şikâyetler

Encümen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i

yapılması sıhhat noktai nazarından muvafık 

olmayıp bu ahalinin Selçuk Nahiyesinde iskân

ları daha eyi olacağı ve ayni zamanda iddia 

olunan arazinin tapu kaydına göre 6000 dö

nüm olduğu ve indelhace daha fazla zuhur 

edeceği ve mezkûr mikdardan 1600 dönümüne 

21 parça tapu senedile Selçuk nahiyesi bele

diye reisi Şemsettin B. in zevcesi Ayşe H. ın 

mutasarrıf bulunduğu ve mumaileyhanın 

bundan 2 sene evvel tapularını tevhit vesilesile

o zaman Kuşadası tapu memuru Ali Ef. isminde 

bir memur tarafından tapu kuyudatı üzerinde 

yapılan sui istimal neticesinde löOOdönümden 

ibaret müteferrik arazisini kayden 3500 dön

üme iblâğ ve yeniden hudut tayini suretile 

kâffesini bir parça halinde tapuya rabtettirdiği 

ve böylece emvali metrukeden kaydenigoo dö

nüm ve mesaha edilirse daha fazla arazi kaçırıl

dığı ve Hamit ve Sıddık B. lere teffiz edilen 

arazinin kısmen sahte tapu ile tasarruf edilen 

arazi meyanında bulunması sui istimalin 

meydana çıkacağı endişesini uyandırdığın

dan mütefevvizlerin oradan uzaklaştırılarak 

bilahara aralarında Ayşe Hanım akrabaları da 

bulunan köylü ile anlaşılmak için köylü ihtiya

cının ileri sürüldüğü ve esasen mumaileyhi- 

maya tefviz olunan arazinin istirdadına lüzum 

olmayıp muhtaç köylüye tevzii için fazla arazi 

bulunduğu ve tevziin Ayşe H. dan mahkeme 

hükmile istirdat edilecek olan kısmından yapıl

mak üzere şimdilik tehiri zarurî olduğu ve 

müstedilere tefviz olunan arazinin istirdadı 

cihetine gidilmeyeceği bildirilmiştir .

İcabı söyleşildikte:

Arazilerinin istirdadına hacet kalmadığının 

telgraf çekenlere anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

570 14-V-1Q30

Şevket imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dileği:

Madde tayin olunmayarak bazı şikâyetlerde 

bulunmaktan ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Hiç bir madde tasrih edilmeksizin yapılan
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Kncümon k a ran  ve ne sebepten verild iğ i

1220' Sungurlu Tahsil 

I memuru sabıkı Şükrü 

Ef.

Harcırahı hakkında

701 ' İzmir hapisanesinde

I üçüncü ferhanede 

Gürtoğlu Mustafa 

mahdumu Hüseyin

Hatayı adlî hakkın

da

 ̂ bir takım şikâyetlere karşı tayini muameleye 

j hacet görülemediğinin arzuhal verene anlatıl

masına karar verildi.

Karar No K. tarihi 

571 14-V-1930

Sungurlu tahsil memuru sabıkı Şükrü im- 

zasile Yüksek Reislik makamına sunulan arzu- 

I hal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Maaş harcirahı ile aidattan istihkakı olan 

mebaliğin tesviye edilmediği cihetle hakkının 

korunmasını istemekten ibarettir.

Maliye V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Hakkında tasfiye kararı verilen mumaileyh 

işbu karara itirazen D. Şurasına müracaat 

etmiş ve bu bapta muhabere cereyan etmiş 

' bulunmasına binaen Ş. ca ittihaz olunacak 

karar neticesine kadar maaş ve harcirahı hak- 

' kında tayini muameleye imkân görülmediği 
' bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

D. Ş. sından verilecek kararı beklemesinin 

I arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

572 14-V -1930

Gürtoğlu Mustafa oğlu Hüseyiıı imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En.- 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Mahkûmiyetinde adlî hata bulunduğundan 

tashihini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Yapılan tetkikat neticesinde muhakemenin 

iadesini icap ettirecek kanunî bir sebep mev

cut olmadığından mezkûr talebin reddine 

12 - IV - 1930 tarihinde karar verildiği ve 
kararın da katileştiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Yeniden bir muamele yapılmasına kanunî 

imkân bulunmadığının arzuhal verene anlatıl
masına karar verildi.

Karar No K. tarihi 

573 H-V-igso
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Arzuhal verenlerin i 

adı, sanı ve otur- 

_ dukları yeı^

İzmir Babılarda Ali | 

Ağa mahallesinde 

Talat B. oğlu Cemil; 

Ef.

Arzuhal hulâsası ' Kncümen k a ran  ve ne sebeplen verild iğ i

Tekrar askerliğe alı

nan oğlu hakkında

Talât B. zade Cemil imzasile Yüksek Re

islik makamına çekilen ve sunulan telgraf ve 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Millî mücadele sırasında askerlik mükelle

fiyetini ifa etmiş olan oğlu Celadete tekrar 

askerlik ettirilmesi mağduriyetini mucip oldu

ğu cihetle hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

îzmirin Ali Ağa mahallesinin 89 numarah 

hanesinde 321 doğumlu Mustafa Eminoğlu 

Ali Celâdet Ef. yaşıtlarınm Q26 senesi mayı

sında yapılan son yoklamasında isbatı vücut 

etmemiş ve yaşıtlarının birinci tertibinin celp 

ve şevkinden evvel 7-VIII-927 tarihinde mü

racaat eylemiş olması hasebile müracaatı za

manında cari bulunan mülga mükellefiyeti 

askeriye kanununun 109 uncu maddesine 

tevfikan muktazi para cezası alındıktan sonra 

adiyen ve numarasız asker edilmesine lüzum 

gösterilmiş ise de mumaileyhin istiklâl har

binde talebi üzerine gönüllü olarak İzmir 

şubesince Ankara talimgahına gönderildiği ve 

bir tahsil devresini ikmalden sonra M. M. V. 

inin emrine müsteniden hava kuvvetleri 

emrine verildiği hakkındaki iddiası üzerine 

yapılan tahkikat ve muhaberat neticesinde

5 - III - 339 tarihinde Ankara talimgâhına 

318 doğum ile kaydedilmiş olduğu ve 

Ordu Dairesinin 16 - VIII - 339  tarih ve

2 Ş. 1463 sayılı emiile 1 l-IX-339 tarihinde 

Hava Kuvvetleri Müfettişliği emrine verilmiş 

bulunduğu mezkûr talimgâh kaydına müsteni

den çıkarılan künyesi meşruhatından ve hava- 

K. i Mf. inden 10-IX-1339 tarih ve 1116 

sayılı emrile tayyare mektebine bilkabul sui- 

harakâtı dolayısile mezkûr Mf. liğin 3-1-1340 

ve 85/225 sayıh mahrem emrile terhis edilmek 

üzere şubesi emrine iade kılınmış bulunduğu 

cari muhabere üzerine tayyare mektebi kuman

danlığının 10-X-1927 tarih ve 4159 sayıh 

tahriratından ve Hava Kuvvetleri Mf. liginin 

mezkûr mektebe vaki 1 1-11-1928 tarih ve 831 

sayılı iş’arından anlaşılmış ve şu hale nazaran
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Knciimen k a ra n  ve ne sebepten verild iğ

on ay kadar hizmeti tahakkuk eylediği;

İstiklâl harbine 3 1 7  (dahil) doğumlulara 

kadar silâh altına çağrılmış olup kendi yaşıt

ları çağrılmamış olduğu halde ne suretle ve 

hangi As. Ş. since hangi makamın emrile' ta- 

limgâha sevkedilmiş bulunduğu ve 3 1 8 do

ğumuyla kaydı esbabı hakkında vaki istifsara 

cevaben gelen mumaileyhin ifadesini havi 

varakada: nüfus tezkeresinin ziyaı hasebile ma

halle heyeti ihtiyariyesi tarafından verilen 

ve 318 doğumlu olduğu kabul edilerek İzmir 

Şubesince İzmir As. lik dairesi emrine tevfikan 

sevkedildiğini iddia eylediği görülmüş isede 

işbu iddiası İzmir As. daire ve Ş. sinin kuyu- 

datile sabit olmamış ve esa.sen evvelce vermiş 

olduğu istidasında ve ifade varakasında münde- 

riç bulunduğu veçhile talimgâha 318 doğum

uyla ve gönüllü sıfatile kaydını icra ettirmiş 

ve talimgahtan çıkarılan 318 doğumlu oldu

ğunu mübeyyin künyesini havi gelen istidası 

üzerine 318 doğumlu istidasına müsteniden 

kuvayı harbiye emrine verilmiş olduğu;

İstiklâl harbinde 3 1 9  doğumlulara kadar 

(dahil) esnan erbabından olupta kuvayı milli- 

yeye dahil olmuş ve muahharan ordu nizamı 

harbine ithal edilen ordu teşkilâtı müntazamai 

milliyesinde bulunarak istiklâl harbine filen işti

rak ve hizmet etmiş oldukları kıta kumandanlık

larından verilmiş ifayı hizmet vesikası ile veya 

kaydı resmî ile tebeyyün edenlerin hizmetleri

nin hizmeti askeriyelerinden mahsup edilmesi

18 - X - 339  tarih ve 358 sayılı af kanunu

nun 3 üncü maddesi icabından bulunduğuna 

nazaran İzmir Ş. sinde 3 2 1 doğumlular me- 

yanmda kaydı olup mezkûr şubece talimgâha 

sevkedilmiş bulunduğu anlaşılan ve talimgâ

ha duhulünü teshil maksadıyla doğum tarihini 

saklayarak 3 1 8 doğumlu olduğuna dair istih

sal eylediği mahalle ilmühaberi üzerine hiç 

bir makamın emrine müstenit olmıyarak talim

gâha kaydını ifa ettirmiş bulunmasına binaen 

318 doğumlu addine ve af kanunundan isti

fadesine ve talimgâhta ve tayyare mektebinde 

sepkeden işbu hizmetinin hizmeti askeriyesin- 

den mahsubuna kanunen imkân görülmemiş 

ve derecei tahsili ayrıca tetkik olunarak keza
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H * Arzuhal verenlerin 

3 ^  ■ adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ! Encümen k a ran  ve no sebepten verild iğ i

893 Ankarada Tahmil 

Tahliye de Bl. K. 

Nakliye yü. Ahmet

hizmete tabi tutulması gayri caiz bulunmuş 

olmasına binaen yaşıtlarının celp ve şevkinden 

evvel müracaat eden mumaileyhin zamanı mü- 

racaatinde cari mülga mükellefiyeti askeriye 

kanununun 109 uncu maddesinin ilk fıkrasına 

tevfikan para cezası alııım.ası ve numarasız ve 

adiyen tam hizmetle asker edilmesi hakkında 

idare heyetinden karar istihsalinin ve senei 

haliye teşrinievvelinde celp ve şevke tabi 

tutulmasının muktazi bulunduğunun mukadde

ma K. O. suna tebliğ olunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

İddiasını resmî vesikalarla isbat edeıniyen 

mumaileyh hakkında yapılan muamelenin ka

nuna mutabakatı anlaşılmakla keyfiyetin arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

574 14-V-1930

Tekaüt muamelesi 

hakkında

Nakliye yüzbaşılarından Ahmet imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Kıdemli yüzbaşılıktan tekaüde şevki icap 

ederken kıdemsiz yüzbaşılıktan tekaüde sevk 

olunduğu cihetle hakkının korunmasını iste

mekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

33 5  senesinde tekaüt edilmiş olan muma

ileyhin millî emellerin husulü lehinde fevkal

ade hizmetlerine mükâfaten - mütekaiden müs

tahdem iken - 19/XI/i34ü tarihinde B. M. M. 

ince yüzbaşılığa terfi edildiği ve o tarihte 

kıdemli yüzbaşılık müddeti olan 22 seneyi faz- 

lasile ikmal etmiş bulunmakta idisede B. M. 

M. ince ittihaz buyrulan karar yüzbaşılığa 

terfii dairesinde bulunduğundan kidemli yüz

başılığı hakkında bir muamele yapılmadığı 

ve bu b&pta Meclisi Âlice tetkikat icrası lâzım 

geleceği bildirilmiştir.

Bu bapta mütaleası sorulan M. M. En. in

den gelen mazbatada da:

Kıdemli yüzbaşılık maaşına müstahak olmak 

için yüzbaşılıkta bulunmuş olmak lâzım gelip 

mumaileyh ise Meclisi Âlice hidematına muka-
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

1183 Kuruçayda Ziya Ef. Müddei Umumî Ha.

1313' Bolu İmam ve Hatip 

Mektebi muallimli

ğinden mütekait M. 

Emin Ef.

Maaşının

hakkında

kesildiği

bil bir lütuf olmak üzere yüzbaşılığa terfian 

tekaüdü icra edilmiş olduğundan, kıdemli 

yüzbaşılık maaşile tekaüdiye tahsisine imkân 

görülememiş olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Arzuhal veren Ahmet Efendinin vatanî hiz

metleri her türlü takdire seza iscde B. M. M. 

inin 12 -IX- 340 tarihli kararı mutlak olarak 

yüzbaşılığa terfiile bu rütbe üzerinden tekaü

dünün icrasını amir bulunduğuna göre kıdem

li yüzbaşılık üzerinden tekaüt muamele

sinin tashihine kanunî imkân bulunmadığının 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi_

575 14-V- 1930

Ziya imzasile Yüksek Reislik makamına 

Kuruçay dan çekilen telgraf En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği :

Kaza müddi umumisinin dairesini kapaya

rak gezmek için Erzincana gittiğini ihbar 

eylemektedir.

Ad. V. ine yezılan tezkereye gelen karşıhkta:

Keyfiyet Erzincan müddei umumiliğinden 

sorulduğundan ihbar veçhile kanunî sebep 

olmaksızın ve mezuniyetsiz infikâk eylediği 

anlaşıhrsa hakkında kanunî muamele yapılacağı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Kanunî muameleye tevessü! olunduğunun 

telgraf çekene anlatılmasına karar verildi .

Karar No K. tarihi 

576~ 14^- 1030

Muallimlikten mütekait M. Emin imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan 2 arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği;

Umum dersiam meyanında maaşının kesil

mesi mağduriyetini mueddi bulunduğundan 

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal veren hakkında ittihaz olunan 

19-XII- 928 tarih ve 174 sayılı karar haricinde 

bir karar ittihaz olunmıyacağının kendisine
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

181 Orduda sabık Ordu 

Askerlik şubesi Re

isi binbaşı Asım 

Ef. zevcesi Hatice H.

İJic iimen kararı vo ne sebepten v e r ild iğ i

anlatılmasına karar verildi.

Karar No.

"57 7 ~

K. tarihi 

İ 4  -V-1930

Zevcine ait harcı- 

rahımn verilmesi 

hakkında

1 0 7 9 i Maraş îdarei Husu- Tasfiye kararının 

! siye Sabık memurla- ! refi ve açık maaşla- 

' rından Rasim Ef. | nnın verilmesi hak- 

‘ kında

Müteveffa binbaşı Asım Bey zevcesi Hatice 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

ölen zevcinin tahakkuk eden harcırahının 

kendisine verilmesini istemekten ibarettir.

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

şıhkta:

Mumaileyhin 334 senesinde Azerbaycan 

Oence mubayaat komisyonuna memur edildi

ğinden dolayı tesviye olunmıyan harcırahı me

selesi; yüzbaşı rütbesinde iken mülga 9 uncu

O. ca ve binbaşı Ömer Lütfi Beyin riyaseti 

altında teşkil kılınan mubayaa komisyonuna 

âza tayin kıhnarak gönderilmiş ve 15 -VI-334 

tarihinden 1 - 1 - 335 tarihine kadar mezkûr 

komisyonda istihdam edilmiş ve harcırahı ve

rilmemiş olduğu tebeyyün etmiş isede mahsup 

kanununun 6 ıncı maddesindeki sarahat mu-* 
cibince sabit ve mütehakkak matlubatını müş' 

ir mazbata veya vesikalarla kanunî müddeti 

zarhnda emvale müracaat edilmemiş ve müte

veffanın 334 senesinde harcırahtan mütevellit 

matlubu sakıt hükümet zamanına ait olmasına 

göre mahsubu umumî kanunu ahkâmına tabi 

olup mezkûr kanunun müracaat ve mahsup 

için tayin eylediği müddet hitam bulmuş ol

duğundan esasen tahakkuk ettirilmemiş olan 

işbu matlubat için hiç bir muamele ifasına 
imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Kanunun sarahatine ve matlubatın tahakkuk 

ettirilmemiş bulunmasına göre bu bapta hiç 

bir muamele yapılamıyacağının arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. _ _ ^ J 5rihi^ 

578 14-V-1930

Rasim imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Hakkında verilen tasfiye kararı ref edildi

ğinden açık maaşlarının verilmesiıfı istemekten
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Arazuhl verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

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

QÇ)7 Bursa Soğanlı kö

yünden Dursunoğlu 

İsmail Ef.

ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Memurin ve maaş kanunlarında tasfiye 

kararları ref olunanların açıkta kaldıkları müd

dete ait maaşlarının verileceğine dair sarahat 

mevcut olmadığından keyfiyetin B. M. M. ince 

bir karara raptı suretile hal edilmesi bildiril

miştir.

İcabı söyleşildikte:

Bu ve emsali hakkında şimdiye kadar 

ittihaz olunan Kararlar tasfiyeye tabi tutulan 

memurların yerine diğer memur tayin olun

ması dolayısile bu gibiler hakkındaki tasfiye karar

ları ref olunduğu takdirde açıkta kaldıkları müd

dete ait maaşları verilecek olsa bütçe haricinde 

para sarfı lâzım geleceği ve bu ise kanuna 

mugayir olduğu yolunda bulunduğundan ve 

En. imizce bu yolda ittihaz edilen kararlar 

Hey. U. ce itiraza uğramıyarak katiyet kesbey- 

lediğinden lüzum görüldüğü takdirde Hükü

metçe bir kanun lâyihası teklifi suretile mes- 

[ elenin halli daha muvafık olacağından keyfiye

tin Da. V. C. sine iblâğına ve emsali hakkında 

ittihaz olunan karardan başka bir karar veril- 

miyeceğinin arzuhal verene anlatılmasına karar 

j verildi.

Karar No. K. tarihi

579 14-V- 1930

Kazanç vergisi hak

kında

Dursunoğlu İsmail imzasile Yüksek Reis

lik makamına sunulan arzuhal En. imize gön

derilmiştir.

Dileği:

Tüccar bulunmadığı halde Bursa Defter- 

darlığınca tarholunan kazanç vergisi mağdu

riyetini mucip olduğu cihetle hakkının korun

masını islemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Memlekette binlerce eşhasın ticarethane 

açmaksızın yellerindeki parayı 5 ten aşağı 

olmamak şartile gerek tapu idaresince yaptık

ları ipotek muamelesi ve gerek noterlikçe 

tanzim eyledikleri senedat mukabilinde ikraz 

ve istikraz muamelâtile iştigal eyledikleri 

halde mezkûr muamelât için kazanç beyanna'
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası , Encümen kararı ve ne sebepten verildiğe

1124 Ankara Harita U. ' Eşyasının gasp olun- 

M. de 6 - S hesap i duğundan tazmin 

memuru Abdürrezzakj edilmesi hakkında 

Ef. '

mesi vermediklerinden tapu idaresile noterlik

ten ahnan kayıt üzerine kazanç vergisi tarh 

edilerek tebligat yapılmış ve müstedi de bun

lar arasında 6 kalemde 2 Q13 Hra muamelât 

üzerinden kazanç vergisine tabi tutularak icra 

kıhnan tebligat ve vaki olan itiraz üzerine 

evrakın tetkik için Tetkiki İtiraz Komisyonuna 

sevkedildiği ve mezkûr komisyonca verilecek 

karara intizar zarurî olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Verilen izahata nazaran komisyon kararını 

beklemesinin arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No K. tarihi

580 14-V-1930

Harita U. M. Lev. 6-S hesap memuru 

Abdürrezzak imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Batumda gasp olunan zatî eşyası bedelinin 

tazmin edilmesini istemekten ibarettir.

Ha. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

İdarî mukarrerat ve fevkalâde veya istisnaî 

kanunlarla Türk tebaasının mülkiyet hukukunu 

kısmen veya tamamen tahdit eden devletlerin 

Türkiyedeki tebaasının mülkiyet hukuklarının 

da İc. V. Hey. inin kararile kısmen veya 

tamamen tahdidi 1062 sayılı mukabele bilnıisil 

kanunu ahkâmı cümlesinden bulunduğu ve

6 - V II- 1927 tarihli kararname mucibince 

teşekkül eden tcsbiti zarar komisyonunun 

mezkûr kanun ile olbaptaki talimatnameye 

tevfikan karar ittihaz etmekte bulunduğundan 

mumaileyhin müracaatı üzerine müstediyatı 

alelusul mezkûr komisyona yazılmış ve muk- 

tazi karar ittihaz edilmiş bulunduğundan mese 

le hakkında V. çe bir mutalea dermeyan olu- 

namıyacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal veren, komisyonun ittihaz eylediği 

kararı kâfi görmiyorsa D. Ş. sına müracaat ede 

bileceğinin kendisine anlatılmasına karar verildi, 

Karar No K. tarihi

581 14-V-1930
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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

Balya Pazar Köy 

Nahiyesinde Süley

man oğlu Nail Ef.

Tütün cezayı naktisi 

hakkında

1 1 5 3 Gediz Askerlik Şu

besi mülhak yüzbaşı 

Nuri Ef.

Terfih zammı istiyor

Süleyman oğlu Nuri imzasıyla Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imi/.e 

gönderilmiştir.

Dileği:

Tüccara satmak üzere evinde sakladığı zim

met fazlası olan 50 kilo tütün kaçak addile 

zapt ve cezayı naktî istenmesi mağduriyetini 

mucip olduğu cihetle hakkının korunmasını 

I istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Mumaileyhin 927 senesine resmî ruhsatla 

ekmiş olduğu 40 kilo tütün inhisar idaresi 

anbarına teslim ve müteakiben sattığı ve tütünün 

transfer muamelesinin icrasından sonra elinde 

1 tütün kalmadığına dair usulen bir beyanname 

I verdiği halde bilâhara vukubulan ihbar üzerine 

] haresinde yapılan taharriyat neticesinde 55 

; kilo yelpaze halinde kaçak tütün tutularak 

muhakemeten 275 Hra naktî cezaya mahkûm 

olduğu ve mahkûmiyetle beraber kaçakcıliğın 

I men ve takibi hakkındaki kanuna tevfikan
I

I hükmolunan 50 liranın da tasdik olunarak 

infazı için icra dairesine tevdi olunduğu 

, bildirilmiştir.

] İcabı söyleşildikte:

! Arzuhal verenin bu baptaki iddiası gayri 

varit ve yapılan muamele kanuna mutabık 

bulunmakla başkaca bir muamele yapılamıya- 

cağının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

582 1 4 - V - 1 9 3 0

Yüzbaşı Nuri imzasile Yüksek Reislik ma

kamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği:

Terfih zamlarının verilmesini istemekten 

ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

1927 senesi nihayetine kadar Millî Hükü

met bütçelerine müteallik borçlar hakkındaki 

1513 sayılı kanuna nazaran mumaileyhin mat- 

lubatının tarzı tahakkuk ve tesviyesi Afyon 

Askerlik Dairesince kestirilemediğinden keyfi

yet V. ten sorulmuş ve olunacak muamele
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Arzuhal verenlerin 

adı sam îve otur- 

duklean ver

Arzuhal hulâsası lEncümen kararı v(3 ne sebepten verild iğ i

l ooo: Bursa Alaca mescit Maaş tahsisi hak-

mahallesinde Bakkal 

Sadık Ef.

kında

' izah edildiği halde mumaileyhin matlubatımn 

; henüz tesviye olunmadığı müracaatinden anla- 

I şıldığ:;

Mumaileyhin matlubatından 1927 senesi 

gayesine kadar olan kısmı 1513 sayılı kanun 

ahkâmına tabi olduğundan Mal. V. inde mü

teşekkil Tasfiyei Düyun Komisyonunca ittihaz 

I olunacak karara tevfikan tesviyesi cihetine gi

dilmek üzere tahakkuk evrakmın mezkûr ko

misyona gönderilmek üzere mahallî mal rne- 

! murluğuna tevdii ve müteakibi senelere ait 

! matlubatı için de düyun tertibinden tediye 

emri gönderilmek üzere nümunesine tevfikan 

' tanzim ve ziri mal memurluğunca tasdik olu

nacak deyin ilmühaberinin irsali lüzumunun 

< ahiren de mezkûr daireye tebliğ edildiği bil

dirilmiştir.

I İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal verene anlatılmasına ka

rar verildi.

Karar No K. tarihi

583 14-V-1930

Bakkal Sadık imzasile Yüksek Reislik ma

kamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği:

Balkan harbinde malûl olduğu halde ken

disine maaş tahsis edilmediğinden hakkının 

korunmasını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Malûliyetinin vukubulduğu tarihe ait resmî 

vesika gösterememekte olmasına binaen Sıhhiye 

Dairesile bilmuhabere mevcut arızasının as

kerî vazife ile alâkası tevsik edilemiyerek 

derece ile tekaüdüne kanunî ve fennî imkân 

olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Kanunî ve fennî vesikaları bulunmaması 

dolayısile dileği yerine getirilemiyeceğinin 

arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

584 14-V-1930
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cj Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

1094 Eceabat nahiyesine 

merbut köyler Halk 

Fırkası

Arzuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Kazalarının nahiyeye 

tahvil edilmemesine 

dair

Eceabat kazası muhtar ve ihtiyar meclisleri 

mühür ve imzalarile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Kazalarının nahiye haline tahvilini işittik

lerinden kazanın siyaseten ve idareten ve ikti- 

saden haiz olduğu ehemmiyet dolayısile kaza 

halinde ipkasını istemekten ibarettir.

Da. Vine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Vilâyet idaresi kanununun 2 inci maddesi 

mucibince vilâyet dahilinde tam teşkküllü 

nahiyeler ile Balıkesir vilâyetinden ahnacak 

köyler hakkında ceryan eden müzakerat esna

sında Eceabat kazasınında nahiye haline kalbi 

için bazı teklifler yapılmışsada vilâyet U. M. 

since bu tekliflerin kabul edilmediği bild iril

miştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal verenlere anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No K. tarihi

585 14-V-1930

1155 Ahlatta mukim Muş 

; âza mülâzımhğından 

mütekait Süleyman 

Ef.

Takaüt maaşının tah

sisinde bazı hatalar 

olduğundan tashihi

ni istiyor

Muş mahkeme âzahğından mütekait Süley

man imzasile Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Takaüt maaşının tahsisinde bazı hatalar 

bulunduğundan tashihini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şı hkta:

Mumaileyh memurin kanununun muvakkat 

ve muaddel ı inci maddesine tevfikan 27-X-Q27 

tarihinde tasfiyeye sevk edilerek mezkûr 

tarihe kadar hizmet müddeti 24 seneye baliğ 

olduğundan mezkûr maddenin 2 inci fıkrasına 

tevfikan 27-X-]927 tarihinden itibaren (466) 

kuruş tekaüt maaşı tahsis edilmiş isede maaşın 

hizmeti müddetine muadil olmadığı iddiasile 

vaki itirazı üzerine yeniden tetkik edilerek

I-VIII-1328 tarihinden 17-XI-i334 tarihine 

kadar Bitlis vilâyeti M. M. i âzalığında bulun

duğu müddet evvelki tahsis muamelesinde 

tevsik ettirileınediğinden dolayı nazara alınma

dığı görülerek arada geçen mezkûr onbeş 

senelik hizmetine isabet eden maaş farkı yeni-
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

den zam suretiie tahakkuk ettirilerek tahsis 

evrakı Muh. Di. vanına gönderildiği;

Di. ca yapılan tetkikatta mülkiye takaüt 

kanununun 6 mcı maddesine göre intihabı 

ahali ile sebkeden M. M. âzahğmın takaüt 

maaşı tahsisinde hizmet müddetine ithal edile- 

miyeceği mutaleasile evrakmın iade edildiği;

Di. mn noktai nazarında görülen isabet 

üzerine resmî senetteki zam maaşına mütedair 

meşruhat iptal edildiği;

I Şu hale göre evvelce tahsis kıhnan te- 

I  kaüt maaşı miktarında bir yanlışlık olmadığı 

I ve ancak 158 sayılı tefsir kararına tevfikan 

; müracaatı anında yeniden tetkikat yapılarak 

maaşının arttırılması icap eylediği takdirde 

muktazası ifa kılınacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Usulü dairesinde V. te müracaat eyleme

sinin arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

1079 Elaziz O. Antep 

Hakimi sabıkı Yu

suf Ef.

586 14-V-1930

Tekaüt maaşının tah

sisinde yanhşlık ol

duğundan tashih 

olunması hakkında

Gazi Antap Hakimi sabık M. Yunus imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

mize gönderilmiştir.

Dileği;

Tekaüt maaşının tahsisinde yanlışlık bulun

duğundan tashihini istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Müstedi memurin kanununun ı inci mad

desi mucibince tasfiyeye tabi tutularak teka

üde sevkedildiğinden kendisine mezkûr mad

de hükmüne tevfikan tekaüt maaşı tahsis edil- 

mişsede ahiren 158 sayılı tefsir kararına göre 

I/Vl/927 tarihine kadar olan hizmetlerin mül

kiye tekaüt kanununa nazaran hesabı icap ey

lemekte olduğundan, tekaüt maaşı resmî sene

diyle müracaat ettiğinde mezkur tefsir kararı 

dairesinde yeniden tahsis muamelesi ifasile 

maaşının tashih olunacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte;

Usulü dairesinde V. e müracaat eylemesi

nin arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No K._tajrihi 

587 TÎ-'v'-Tgaö'
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encünnen karan ve ne sebepten verildiği

1306 Antalya hapisanesi Affi hakkında 

mahkûmini namına ı 

İsmail Cemal ,

1127 Bayramiç Evaler na

hiyesinde Ahmet ve , 

arkadaşları i

Antalya hapisanesi mahkûmları namına 

îsınail Cemal imzasile Yüksek Reislik maka

mına çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Islâhı nefis etmiş olduklarından af edilme

lerini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Kanunî icap ve sebep olmadıkça dilekleri 

yerine getirilemiyeceğinin telgraf çekenlere 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

588 14-V-1930

Ahmet ve arkadaşları imzalarile Bayramiç- 

ten Yüksek Reislik makamına çekilen telgraf 

En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Askerî hizan nanaklettikleri kerestelerin nak

liye ücreti pazarlıktan eksik verildiğinden şi

kâyet eylemektir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Müstedilerin istedikleri para 6 - 8 metre 

tulündeki ağaçlar için üçer liradan iken bun

ları ikiye bölüp ayrı ayrı naklederek beher 

3 - 4  metresi için 3 lira almak yani 6 - 8 

metroluk kütük için üçe mukabil pazarlık hi

lâfına 6 lira almak gibi hileye müstenit bu

lunduğu,

Fazla olarak ihzar olunan uzun keresteleri 

ikiye böldüklerinden tazmine mecbur oldukları 

ziyan da husule gelmişsede hallerinin fakrına 

merhameten bu cihet iltizam olunmadığı,

İmza sahiplerinden bazılarının Yunan istilâsı 

esnasında kuvayi milliye aleyhtarlığı ile mu

hakemeleri bile yapılmış fesatçı insanlar oldu

ğu da mahallen yapılan tahkikattan anlaşıldığı; 

ve bu izahata göre bir gûna hakları bulunma

dığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Alacak iddiaları tahakkuk eylemediğinin 

telgraf çekenlere anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

589 14-V -1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası lûıerımen karan ve ne sebepten verildiği

Eşref Hanım Ankara' 

İsmet Paşa mahalle- i 
sinde ;

Maaşı hakkında Mûtevetfa Haşan Tahsin Ef. zevcesi Eşref 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Müteveffa zevcinden kalan eytam ve eramil 

maaşının Sırp tabiiyetine geçtiğinden dolayı 

kesildiğinden şikâyet eylemektir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şı hkta:

Kolağası Tahsin Ef. zevcesi Eşref H. m 

ademi müracaatına mebni maaşı askerî tekaüt 

kanununun 20 inici maddesi mucibince kesil

diği;

Emlâk ve arazisini satmak üzere Manastır'a 

gittiğinden bahisle maaşının iadeten tahsisi 

için 11‘X-1927 tarihinde vaki olan müraca

atına mebni yapılan tahkikat üzerine 338 

senesinden itibaren icra ettirilen tetkikatta 

Eşref H. ın alelusul pasaport istihsalile ha

rice azimet ve avdetine dair bir kayda tesa

düf edilemediği ve yapılan tahkikatta 338 

senesi eylülünde nüfus. tezkeresile Sırbistan'a 

azimet ve 33Q temmuzunda Sırp zabıtasından 

istihsal ettiği vesika ile avdet ederek mahiyeti 

meçhul olan işbu vesikayı da muahharan zayi 

eylediğini ve mezkûr mahalde ikameti esna

sında Türk tabiiyetini muhafaza ettiğini beyan 

etmiş ise de sıhhati derecesinin tayin ve tev

siki kabil olmadığı İstanbul Polis Müdürlü

ğünden bildirildiği;

Hariciye V. ine yazılan tezkereye alınan 

cevapta:

Üsküp Konsolosluğu tarafından Manastır 

Valiliği nezdinde yapılan tahkikat neticesinde 

Eşref H. ın nüfus kaydına ve mahalle imamı

nın ifadesine nazaran Manastır ahalisinden ve 

Sırp tebaasından bulunduğunun bildirildiği;

Bu sebeple maaşının iadeten tahsisine ka

nunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

îcabı söyleşildikte:

Yapılan muamele kanunî bulunduğu cihetle 

dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No. . K. tarihi

590 14-V- 1930
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Arzuhal verenlerin

adı sanı ve otur-

duklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan  ve ne sebepten verildiği

1187 Şemsettin Ef. Kütah

ya orta mektep 3 

üncü sınıf talebesin

den

İstiklâl madalyası ile 

taltifi hakkında

1065 Bekir Tahir. Ankara 

saman pazarı istiklâl 

otelinde sabık Sam

sun Hukuk Reisi

İstanbul Barosuna 

kaydı hakkında

1333 Osman Ferit Suriye 

polis serkomiserli- 

ğinden mütekait 

Silifkede mukim

Tekaüt maaşının art

tırılması hakkında

Kütahya Meb'usu Seyfi B. merhumun mah

dumu Şemsettin imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan arzuha En.mize gönderilmiştir

Dileği:

Babasının vefatı üzerine alamadığı istiklâl 

madalyasının kanun mucibince kendisine veril

mesini istemekten ibarettir.

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

Pederinin müstahik olduğu istiklâl madalya

sının müstediye verilebilmesi için müteveffanın 

büyük oğlu olduğunun tahakkuk eylemesi 
lâzım geldiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Müteveffanın büyük oğlu olduğuna dair 

bir vesika ile M. M. V. ine müracaat eyleme

sinin arzuhal verene anlatılmasına karar verildi 

Karar No K. tarihi

591 14-V-1930

Samsun sabık hukuk reisi Bekir Fahri im

zasile Yüksek Reislik makamına sunulan arzu

hal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

İngiliz muhipler cemiyetinde mukayyet bu

lunduğundan dolayı Heyeti mahsusaca verilen 

karar üzerine devlet memuriyetinden çıkarıl

mış isede Samsunda avukatlıkla meşgul ve 

baroya mukayyet iken nakli mekân eylediği 

İstanbul Barosunca kayit muamelesi yapılma

dığından şikâyet eylemektdeir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Devlet hizmetinde istihdam olunmamak hu

susunun manevî şeraiti muhil ve sui şöhrete 

mesnet teşkil edip etmiyeceği tezekkür edilmek 

üzere bulunduğundan vekâlet icrasına mezu

niyet verildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal verene anlatılmasına ka

rar verildi.

Karar No K. tarihi

592 li-T-Tgyo

Mütekait Osman imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği :

Tekaüt maaşı idaresine kifayet etmediğinden
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer

Arzuhal hulâsası

1055 Nuri Efendi 

İrfan Bey

Zade İstimlâk muamelesi 

hakkında

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

artırılmasını veya 10 seneliğinin birlikte veril

mesini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşi Idikte:

Tekaüt maaşının tezyidi kanunen kabil ol

madığı gibi 10 senelikleri verilecek tekaüt 

maaşları da 1 00 kuruş ve andan aşağısına mün

hasır bulunduğundan dileği yerine getirile- 

miyeceğinin arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No.

593

K. tarihi

14-V-1930

Nuri Efendi Zade İrfan imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

•Yozgadın Yerköy istasyonundaki 4160 lira 

icar getiren 130 dönüm tarlasının 10 Hra 

gibi az bir para mukabilinde istimlâk olun

duğundan kendi tarlası yerine millî mülkler

den olmiktar tarlanın kendisine teffizini istemek

ten ve istimlâk maksadı haricinde olarak işbu 

arazi üzerine barakalar yapılarak kiraya veril

diğini şikâyet etmekten ibarettir.

Naf. V. ine yazılan tezkereye gelen cevapta:

I - Yerköyde Haşan Hayri Paşa veresesile 

müstedi İrfan Beyin alâkadar bulunduğu arazi 

kısmen güzergâh ve kısmen de istasyon ve 

tesisatı için demiryolları istimlâk kanununa 

tevfikan istimlâk olunup istasyon ve lüzum 

görülen mebani ve saire yapıldığı;

II - İşbu istimlâkin iki defada ikmal edi

lerek 119,012,50 metre murabbaı mahal için 

(1 2 2 3 ) kuruş verildiği, ve 929 sayılı kanunun 

4 üncü maddesine tevfikan müstediye tebliğat 

yapılarak müracaat etmemesi üzerine istimlâk 

bedelinin Ziraat .Bankasına yatırıldığı;

III - İstimlâk hududu tesbit ve ferağ mu

amelesi yapılmadan evvel inşaat zamanında mü

teahhitler tarafından bir kaç satıcı ve komis

yoncu barakası inşa edilip işbu barakaların 

bilâhare istimlâk edilen arazinin merkezine te

sadüf etmesi hasebile yıkılması lâzım gelmekte 

isede hat üzerinde tüccarı münakalâtın artması 

bu gibi komisyoncuların vücudiyle kabil ola

bileceği anlaşıldığından bunlara mümkün ol-
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Arzuhal verenlerin 

adı sanı ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası lEncümen karan ve ne sebepten verildiği

1015 Refia Hanım Bahke- 

sirde topçu yüzbaşı 

Abbas Bey nezdinde

Alacak hakknıda

duğu kadar teshilât gösterilmesi lüzumu düşü

nülerek demiryollaf idaresinin koymuş olduğu 

müddet zarfında yıkılmak ve istimlâk hududu

nun kenarına çekilmek ve bir metre murabbaı 

mahal için idareye senevi on kuruş verilmek 

şartile muvakkat barakalar inşasına müsaade 

olunduğu;

IV - Barakalar sahipli olduğundan müste- 

diye verilemiyeceği gibi bu araziye mukabil 

mirî arazi itası da salâhiyetleri haricinde ol

duğu;

Ve Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen ce

vapta:

Müsted'i İrfan Beye ait olup istimlâk edi

len arazinin vergide ayrıca kaydı olmadığı 

ve istimlâk olunan 131 dönüm arazinin, hattın 

inşasına teşebbüs edilmiş olan 340 senesinde 

100 lira vergi kıymetli 600 dönüm araziden 

ifraz olunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

929 sayılı kanunun 3 üncü maddesinde 

istimlâk bedelinin . . . mezkûr hatların inşası 

için neşredilen kavaninin tarihi neşrinde alınan 

vergisine göre hesap edilecek kıymeti . . . x> 

olduğuna ve Ankara - Musaköy demiyollarının 

inşası hakkındaki 449 sayılı kanun 340 sene

sinde neşir olunduğuna göre müsted’inin bu 

bapta bir gûna itiraza hakkı olmadığına ve 

keyfiyetin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

594 14- V-1930

Refia imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Garipj^an Haçik zimmetinde malıkûmün bih 

alacağının verilmesine dair En. imizce ittihaz 

olunan 19 -XI- 929 tarih ve 53 sayıh karar 

ahkâmının ifa edilmediğini şikâyetten 

ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Müstediye Refia Hanım eşhası mütegayyi- 

beden Garipyan Haçike izafeten hazine aleyhine 

katiyet kesbetmiş ilâm mucibince 500 küsur 

liranın tesviyesi için merkumun hesabı carisin

de emvali menkulesi bulunduğu takdirde
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adı, sanı ve oluı- 

'(lukliirı yer

Arzuhal hulâsası Eıu'üıneıı kaıvırı vo ne sebe])ten verildiği

1132! i. Etem Ef. İstanbul 

Haydarpaşa Askerî 

Hastanesinde tahtı 

tedavide

Alacak hakkında

ondan, olmadığı surette emvali gayri menkule- 

sinin 331 senesindeki mukayyet kıymeti üzerin

den itası icap eylemekte olup mahallile cereyan 

eden muhaberede merkumun emvali meıjkuie 

esmanından mütehassıl hesabı carisi olmadığı 

ve yalnız emvali gayri menkulesinin senei 

mezkûreye ait kıymeti 32 lira 81 kuruştan 

ibaret olduğu anlaşılmış olduğundan mumailey- 

haya bedeli mezkûr tesviye edilmek üzere muk- 

tazi tediye emrinin itasına tevessül olunmuş 

isede bu bedeli almaktan imtina eylediği ve 

buna binaen mûstediyenin istediği 500 küsur 

lirayı tesviyeye kanunî imkân bulunmadığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Verilen bu karşılık ile kararımız arasında 

tezat bulunmadığının ve Garipyan Haçiğin 

mevcut emvali gayri menkqlesi bedelini alma

sı hususunun arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No.

595

K. tarihi 

14-V-1930

1 inci mülâzım İbrahim Etem imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Esaret maaşından müruru zamana uğrıyan 

istihkakını alabilmesi için mahsubu umumî 

kanunundaki müddetin temdit olunmasını iste

mekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

• Sakıt hükümet zamanından kahp mahsubu 

umumî ahkâmına tabi bulunan matlubatın 

hazine borcu olarak kabul ve tesviye oluna

bilmesi, mezkûr kanunla tayin olunan müra

caat müddeti zarfında mal memurlarına istida 

ile müracaat edilerek vesika ahnmasile meşrut 

bulunduğuna ve esaret matlubatı da mezkûr 

kanun ahkâmına tevfil an deyin ilmühaberine 

raptedilmek lâzımgelirse de mahsubu umumî 

kanununun 6 mcı maddesinde muharrer müra

caat müddetinin hitamından sonra esaretten 

avdet eden ve buna binaen muayyen müddet 

zarfında müracaat edemiyen müstedinin mezkûr
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443 İbrahim oğlu Mus

tafa [Ankara seyyar 

jandarma alayından] 

nakil

1004' Haydar Rifat İstan- 

: bul

Bazı maruzat

Mahkûmiyetinin refi 

hakkında

kanuna tabi olacağına ve kanunun meriyeti 

hitam bulmuş olması hasebile deyin ilmühabe

rine raptedilmemekte olduğuna binaen başka 

muamele yapılamıyacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Mevcut kanunlara muvafık olarak yapılan 

bu muamele hakkında bir şey denilemiyeceği- 

nin arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K . tarihi

596 14-V-1930

İnegöiiü İbrahim oğlu Mustafa imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir,

Dileği:

Tütün kaçakçılığından dolayı mahkûm ol

duğu para cezasının affini istemekten ibarettir.

Mal V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müstedinin iki hayvanile 1)0 kilo kaçak 

yaprak tütün naklederken 25-V-341 tarihinde 

Bayramiçin Karaköy köyünde tutularak ikame 

olunan dava neticesinde 550 lira para ceza

sına mahkûm edildiği ve mezkûr hüküm tem

yizce de tasdik olunarak evrakının icraya 

verildiği ve 150 lirası tahsil olunarak müte

baki 400 lirası için merkumun haczi ve satıl

ması kabil malı olmadığından hapsedilmek 

üzere evrakının Bayramiç Müddei Umumili

ğine verildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Temyiz mahkemesinin tasdikile de kat’iyet 

kespeden bu mesele hakkında başka muamele 

yapılması kabil olmıyacağının arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No

597

K. tarihi

14-V-1930

Avukat Haydar Rifat imzasile Yüksek Re

islik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Reddi hâkim mebahisinde reddin ademi 

kabulü halinde talibe naktî zaman terettüp 

ettirilmesine dair Ad. V. inin teklifi kanunisi 

garp manzumei hukukisine aykırı bir teklif
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1 dukları yer 1 . - ............. ............
1

797 ' Mütevelli Memet Vakif hakkında 

i Ef. Diyarbekir

olduğundan kabul edilmemesini tekliften iba

rettir.

A d.V . ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Reddi hâkim talebi mahkemelerin tam b i

taraflığını temin için konulmuş bir kaidedir. 

Bu gibi kaidelerin eyi kullanılmasını temin 

için müeyyedeler konulması da şimdiki hukuk 

esasları icabındandır.

Hukuk usulü muhakemeleri kanununda 

bunun için konulan para cezası maksadı temine 

kâfi gelmediği ve reddi hâkim salâhiyeti ka- 

nuniyesinin davaları tehir maksadile sui isti

mal edildiği görülerek ceza müeyyidesinin 

teşdidi cihetine gidilmiştir. Aynı sebeplerin 

tesiri altında kalan ceza mesailinde de para 

cezası müeyyidesinin kabulüne hiç bir hukukî 

mani olmayıp bilakis lüzum bulunduğundan 

bu esas ceza mesailine de teşmil edilmiştir. 

Devletin hukuku amme namına dava takibi ile 

mükellef resmî bir memuru olan müddei umu

miler takibe kanunen salâhiyettar oldukları 

diğer ceza hususlarında da bilumum para 

cezalarından vareste bulundukları gibi bu para 

cezasından da varestedirler.

Bu bapta yapılan muaddel kanunun B. M. 

M. inde ahiren ikinci müzakeresi bitmiş ve bu 

gün meriyet mevkiinde bulunmuştur denil

mektedir.

İcabı söyleşildikte;

B. M. M. tarafından kabul ve alelusul 

neşir olunan bir kanunun vacibülittiba bulun

duğunun arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi 

5Q8 14-V-T930

İskender Paşa vakfı mütevellisi Memet 

imzasile Yüksek Reislik makamına Diyarbe- 

kirden çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Bütün vakıfların Ev. idaresi tarafından idare 

olunacağına dair kanun lâyihası tanzim ve B. 

M. M. ine takdim olunduğunu gazetelerde 

gördüğü ve bu vaziyetin tahakkuku, tasarruf 

haklarının ziyama badi olacağı cihetle hakkının 

korunmasını istemekten ibarettir.
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îidr, sanı ve otnr- 

dnkları yor

Arzuhal hulâsası

916 I Saiâhattin Ef. İzmir 

I hapishanesinde Kâra- 

I burun posta tel,<Jraf 

müdürü

Encüırıeıı kararı ve ne sebepten verildiği

Heyeti Mahsusa ka

rarının refi hakkın

da

Ev. U. M. lüğüne yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Mezkûr lâyiha B. M. M. ine sevkedilmek 

üzere olup henüz intaç edilmediği cihetle şim

dilik yapılacak bîr muamele olmadığı bildiril

miştir.

İcabı söyleşildikte:

Ne yolda kabul edileceği şimdiden malûm 

olmıyan bir kanun lâyihası hakkında mütalea 

serdedilemiyeceğinin telgraf çekene anlatılma

sına karar verildi.

Karar No K. tarihi

599 14-V-r93Cr

Karaburun Posta ve telgraf müdürü sabıkı 

Saiâhattin iınzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Mahkûmiyetten affı hususî suretile kurtarıl

masını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta;

Müstedinin Karaburun P. ve T. Müdürü 

bulunduğu sırada hileli vasıtalara müracaatla 

idareye ait 151 1 lira 10 kuruş ihtilâs ettiğin

den dolayı bilmuhakeme Türk ceza kanununun 

203 üncü maddesi mucibince 5 sene ağır 

hapse konulmasına, ancak ihtilâs ettiği rneba- 

liği muhakeme edilmezden evvel ödemiş olma

sına binaen cezanın yarısı indirilerek 2 sene

6 ay hapsine ve 3 sene memuriyetten mah

rumiyetine dair verilen kararın indettemyiz 

cezayi asliye müteallik kısmının tasdikına ve 

fer'i cezanın tatbikmda isabeti kanuniye gö

rülemediğinden, bu kısmın ceza muhakemeleri 

usulü kanununun 307 ve 321 inci maddele

rine tevfikan bozulmasına ve 322 inci mad

desine göre esasa hüküm edilerek memuriye

tinden mahrumiyet cezasının dahi 1,5 seneye 

indirilmesine karar verilmiş olduğu ve hüküm 

kuvvetli delillere ve maznunun ikrarına müs

tenit olup bu bapta kanuna^ muhalif bir mua

mele mevcut olmadığı ve binaenaleyh cczasının 

af veya tecilini müstelzim kanunî sebepler bu

lunmadığı bildirilmiştir.
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dukları yor

Arzuhal hulâsası l^Jnciiınen kararı ve ne sebepten verildiği

' icabı söyleşildikte:

Kanunî sebeplerin bulunmaması dolayısile 

' dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal verene 

; anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

10301 M. Sabri Erzurum Heyeti Mahsusa ka

rarının refı hakkında

048 Abdullah Zeki Ef. 

Adana askerlik şu

besi mülhakhğından 

mütekait

Sicillinin tashihi hak

kında

600 14-V-1930

Yüzbaşılıktan mütekait Mustafa Sabri imza- 

sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Heyeti Mahsusaca nisbeti askeriyesi kesilmiş 

isede Âli Karar Heyeti rütbesinin iadesile teka

üdünün icrasına karar vormiş isede kıdemi 

nazarı itibara ahnmadığından hatanın tashihini 

istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Mumaileyhin , îstanbulda iken sakıt hükü

met tarafından i-X-339 tarihinde kıdemli yüz- 

başıhğı tasdik edilmiş isede 16-111-336 tarihin

den sonra İstanbul hükümetince yapılan muame

lenin keenlemyekün addedilmesinden ve kendisi

7-IV-339tarihinde Samsuna çıkmış isede davete 

icabet etmemesinden dolayı 27-X-339 tarihinde 

açığa çıkanlmış , millî hükümetçe kıdemli 

yüzbaşılığı tasdik edilmeden nisbeti askeriyesi 

kat edilmiş ve müteselsil amirlerince kidemli 

yüzbaşıhğa liyakati tasdik edilmemesine mebni 

kıdemli yüzaşıhğının tasdikine imkân olmadığı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Yapılan muamelenin kanuna mutabakati 

derkâr bulunduğundan dileği yerine getirilemi

yeceğinin arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No

601

K. tarihi 

14-Y-1930

Mütekait Yüzbaşı Abdullah Zeki imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Hiç bir suç ve kabahati olmadığı halde 

tekaüt ve istifa kanununun 2 inci maddesin

deki kabayıhı mütehakkıka kaydile tekaüde
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal lıulâsası

626 Ekmekçi Saraçoğlu 

Ali Ef. Mudurnu 

Kaygana mahallesin

den

Fazla vergi 

edildiğinden 

yet

EneiiıiK'Ti k a r a n  ve no sebej^ten v e r ild iğ i

sevkedildiğinden mütehakkak kabahatinin ne

den ibaret olduğunun kendisine bildirilmesini 
istemekten ibarettir.

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

Mumaileyhin ahlâkan rütbesinin ehH olma

dığı sicillinden müteselsil âmirleri tarafından 

tasdik edildiğinden sicil talimatnamesi ve 

tekaüt ve istifa kanununun 2 inci maddesinin 

( sui ahlak ) fıkrasına tevfikan 24-VIII-929 da 
tekaüt edildiği bildîVilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal verene anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

602 14-V-1930

tarh I Saraçoğlu Ali imzasile Yüksek Reislik ma- 

şikâ- I kamına sunulan arzuhal encümenimize gönde- 
; rilmiştir.

I Dileği:

Kendi icarı altında olmıyan hamamdan do

layı kanuna mugayir olarak kazanç vergisi 

aranıldığından şikâyet etmekten ibarettir.

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

I Mumaileyh namına matruh kazanç vergisi- 

I nin kanun ahkâmına muvafık olduğu görülmüş 

{ isede, ancak 1928 senesi kazanç verğisinin 

; mumaileyhin evvelce bulunduğu hamam ica- 

! rı üzerinden tarh edileceği yerde kanuna mu- 

1 gayir olarak naklettiği ikinci hamamın icar 
bedeli üzerinden tarhedildiği anlaşıldığı ve 

! yanlış matrah üzerinden tarh ve kanunî hü- 

' kümler dairesinde kat’iyet kesbeden verginin
1 idareten tashihine kanunî mesağ olmamak 

itibarile yapılan yanlışlığın tashihi için hâzine

nin maddî hatalar hakkındaki umum tahrirat 

ahkâmı dairesinde D. Şu. sına müracaatla 

muamelenin tashih ettirilmesi lüzumunun ma

hallî defterdarhğına tebliğ kılındığı bildml- 
miştir.

İcabı söyleşildikte:

Hakkı mahfuz bulundurulduğunun ve mu

amele tashih edileceğinin arzuhal verene anla

tılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi
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959

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arifoğlu Yaşar ve 

arkadaşları Düzce 

Cedidiye mahallesi

Arzuiıal hulâsası Encümen kanın ve ne sebei)ten verildiği

Orta mektep 

hakkında

tesisi

1018i Harun Ef. ve arka

daşları Düz agaç 

Karyesinden

Arazi istiyorlar

1031 Memet Zeki Ef. İs

tanbul Beyoğlu Po

lonya sokak No 29

Bazı maruzat

Ömeroğlu Yunus ve arkadaşları imzalariyle 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Düzcede tesis edilen orta mektebin gayrı 

musıp esbap serdile kapatıldığından şikâyet 

eylemektir.

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Buğun mevcut muallim heyeti mevcut 

mekteplere bile yetiştirilemediği gibi bütçeninde 

dar bulunduğu ve bu sebeplerle Düzcede orta 

mektep açılması imkânı bulunmadığı bildiril

miştir.

İcabı söyleşildikte:

. Muallim mevcudunun artmasına ve bütçe

nin genişlenmesine intizar zarurî bulunduğu

nun arzuhal verenlere anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

604 .14-V-1930

Asaf ve iki arkadaşı tarafından Yüksek 

Reislik makamına verilen arzuhal En. inimize 

gönderilmiştir.

D ileğ i:

Askerî malûllere kanunen verilecek 200İira 

kıymetindeki araziyi henüz alamadıkları cihetle 

haklarının verilmesini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Terfi kanununa tevfikan askerî malûllere 

verilecek arazi tahsisatı kalmadığı ve yeni sene 

bütçesinde ahnacak tahsisat ile hak sahipleri 

matluplarının tesviye edileceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Yeni sene bütçesine intizar eylemelerinin 

arzuhal verenlere anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

605 14-V-1930

Memet Zeki imzasile Yüksek Reislik ma

kamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği:

Hiç bir kanunî sebep yokken polis tarassut 

ve tecessüsü altında bulunduğu cihetle tetkik 

ve tahkikten sonra kendisinin buzandan kur

tarılmasını istemekten ibarettir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

4477! O . Süleyman B. îs- 

i tanbui Taksim Cam-
I

cı sokak 15 No. ga

rajda Muzaffer Bey

den Kaymakam

A.rzulıal hulâsası | Kuc'inndiı k a ra i‘1 ve ne sebepten ve r ild iğ i

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Zabitanın her şüphe ettiği şahıs hakkında 

uzaktan tarassutta bulunmak vazifesi icabından 

olduğuna göre mumaileyhin bu bapta bir 

şikâyete hakkı olmıyacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Da. V. i tezkeresinde izah olunan esbaba 

ve zabitanın vazifesini ifadaki mecburiyetine 

ve muamelâtında dürüst olanların zabitanın 

his ettirmiyerek yaptığı vazifesinden müteessir 

olmaması lâzımgeleceğine binaen şikâyete hakkı 

olmadığının arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

Maaşını istiyor

606 14-V-1030

Mütekait kaymakam O. Süleyman imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Avarızı kalbiyesi dolay isi le mezuniyeti iki 

sene temdit ve sabit hizmete nakli icap eder

ken tekaüde şevki kanuna mugayir bulundu

ğundan şikâyet eylemektir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

I - Sıhhî raporların mamulün bih olması, 

ancak M. M. S. İş. dairesince tasdika vabes

tedir.

II - Müstediye İstanbul sıhhiye ve muayene 

komisyonunca verilen altı aylık hava tebdili 

raporu mezkûr dairece ( arızai kalbiyesi ) ka

biliyeti istihdamiyesini selbettiğinden kıdemi 

varsa kıdemen, yoksa tekaüt kanununun 30 

uncu maddesinin ikinci fıksasına tevfikan 

icrayi tekaüdü musaddaktır ) ibaresile tasdik 

edilmiş olduğu için tekaüt kanununun 2 inci 

maddesinin 1 inci fıkrası mucibince tekaüdü 

icra edilmiştir.

III - Tekaüdün icrası üzerine vaki müraca

atı dikkat nazarına alınarak mesele tekrar 

salâhiyettar dairenin tetkik nazarına konulmuş 

ve hastahğın ehemmiyet ve vahametine ve 

evvelce verilen hava tebdiline rağmen teşed- 

düdüne mebni istihdam kabiliyetinin münselip
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Arzulıaî verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Eıunlnıcn kai'îua ve ne se})e|)teıı verildiği

837 Yüzbaşı Hacı Ali Ef. ' Maaşı hakkında

; Gazi Antep Tarlai i
' atik mahallesinde

! mütekait

ve hakkında yapılan muamele fennî ve kanunî 

olduğu bildirilmiştir.

IV - Müstedi terfih kanunu mucibince 

hava tebdilinin 2 seneye kadar temdidi lâzmı- 

geldiginden bahsediyorsada, bu husus ancak 

şifası kabil olan hastalıklara müteallik olup 

mezkûr kanunun 14 üncü maddesi, 2 sene 

ve daha ziyade sabit hizmet olanların tekaüde 

şevki musarrah olduğuna göre istihdam kabi

liyetini salip hastalıkların tekaüde şevki müs- 

telzim olacağı evlâ bittarik kabul edilmek 

muktazi olmağla itirazı varit değildir denil

mektedir.

İcabı söyleşildikte:

M. M. V. S. İş. tarafından yapılan tasdika 

göre dairesince hakkında tatbik olunan mua

melenin kanuna mutabakatı anlaşılmakla dileği 

yerine getirilemiyeceğiı^in arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

607 14-V-1030

Mütekait yüzbaşı Hacı Ali imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Takaüdü anuıda terfih kanunundan istifa

de ettirilmediğinden şikâyet eylemektir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Müstedinin dosyasında 319 senesindeki 

mecruhiyetini tevsika hadim olacak rapor 

ve bir kayda tesadüf edilemediği ve yapılan 

taharriyat ve tahkikata rağmen mecruhiyetini 

tevsika medar olacak ne bir resmî kayıt ve nede 

bir rapor elde edilemediği;

Mumaileyh 1928 senesinde Konyada mua

yene olunduğunu dermeyan etmekte ve işbu 

raporu dosyasında mevcut bulunmakta isede 

bu raporda münderiç avarızın 319 senesinde 

Yemen de mecruhiyet neticesi kazanılmış 

olduğu Sıhhiye Dairesince tesbit edilmediği;

Tekaütlük muamelesine esas tutulacak rapor 

mecruhiyetini müteakip 3 1 9  senesinde veril

miş olması lâzım gelen rapor olup elde edile

mediğinden naşi derece üzerinden tekaüdü
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c3  ̂ x\rzulıal verenU'i-in 

g ^  aıJı, sanı ve otur- 

^  ! (hıkları yer
Kııciiınen kararı ve ne .sebepten ve ıild iğ i

1168 Haşan Ef. Balıkesir 

Kepsutta mütekait

Tasfiye kararının refi 

lıakkında

734 Selim Efendi zevcesi ı Teffiz hakkında 

, Müveddet H. Manisa

yapılmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Mecruhiyeti anındaki raporum elde edilme 

mesi dolayısile derece üzerinden takaüdü yapı

lamaması kanuna mutabık bulunmakla dileği 

yerine getirilemiyeceğinin arzuhal verene anla, 

tıİmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

608 14-V-1930

Mütekati Haşan imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Tekaüt maaşının kesilmesi tahkiksiz yapıl

dığı cihetle mağduriyetini mucip olduğundan 

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :

Müstedinin millî harekâta iştirak etmemek 

için kıtasından kaçtığı ve bu suretle millî 

emel ve menfaatlar aleyhinde münferit harekette 

bulunduğu sabit olmasına mebni 2 5 - IX  339 
tarihli kanunun 1 inci maddesine tevfikan 

askerî nisbetinin kesilmesi 18-XI-3 4i 'tari

hinde tasdiki âliye iktiran ettiği ve Ali K:;rar 

heyetine verilen istidası ademi salâhiyet kara- 

rile Balikesire gönderildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Katiyet kesbeden mezkûr karara karşı bir 

muamele yapılmıyacağının arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.'

Karar No K. tarihi

609 14-V-1930

Girit mübadillerinden Müveddet imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

D. V. ince mübadil ad olunarak kendisine 

gayri menkul teffiz olunduğu halde bilahara 

gayrı mübadil denilerek işbu gayrı menkuller 

istirdat edildiği cihetle mağduriyetten kurta

rılmasını istemekten ibarettir.

Dahiliye V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

896  ̂ Bedri Ef. Ankara  ̂ Maaşı hakkında 

Dahiliye Vekâleti 

Muhasebe memuru

Eıu'ümeıı karai'i ve ne sel)e])teıı verildiği

Müstedinin gayri mübadilliği tahakkuk et- 

mesile mübadele suretile uhdesine verilmiş 

olan mallar V. in 13-XII-340 tarih ve 25 089 

sayılı emirle istirdat olunarak müstahak diğer 

mübadil ve muhacirlere teffiz ve tahsis olun

duğu ve bu mallardan 20 dönümü Ruhi Selim 

B. tarafından bağ haline ifrağ edildiği cihetle 

elyevm işgalinde olup mâliyece ecri misil 

takdiri suretile icar tahakkuk ettirilmekte bu

lunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Mübadil sıfatiyie verilen malların, aksi 

sabit olmak suretile istirdadı kanuna mutabık 

bulunmakla’başka bir muamele yapılamıyaca- 

ğıııın arzuhal verene anlatılmasına karar verildi 

Karar No K. tarihi

610 14-V-1930

Da. V. i muhasebe kâtibi Bedri imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Sönbeki Karantina Memuru sabık Memet 

Seyfettin Ef. den validelerinin likidasyondan 

istihkakı olan mebaliğ hasbelverase kendilerine 

intikal eylemesi icabederken hakları verilmediği 

cihetle mağdur edilmemelerini istemekten iba

rettir.

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

karşılıkta:

Hususî komisyonca yapılan tetkikata göre:

Validelerinin tasfiye tarihi olan 6-VIII-924 

tarihinden evvel vefat ettiği anlaşılmakla kendi

sine tasfiyeden hisse ayrılmıyacağı tabiî gö

rülmüş isede tetkik esnasında validelerinin 

vefat tarihi kat'î olarak tesbit edilemediği ci

hetle ve sabık Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürü Galip Ata B. in komisyona yanhş 

iş’aratta bulunarak Hayriye H. ın hissesini 

kendisinin almış olduğunu bildirmesi ve müs- 

ted'ilerin validelerinin böyle bir para almadı

ğını iddia etmeleri dikkat nazarına alınarak 

mumaileyhanın eğer ikramiye almadan vefatı 

tahakkuk ederse hissesinin varislerine verilmesi 

lâzım geleceği bu komisyon kararında zikre

dilmiş ve buna göre muamele ifası mezkûr
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Arzulial verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encüınon k a ran  ve ne sebepten verildiği

960

_____ _ _______ !___ __

umum müdürlüğe bildirilmesi üzerine yapılan 

tetkikatta mumaileyhanın 17 -11-340 tarihinde 

öldüğü tebeyyün eylediğinden tasfiyeden bir 
şey talebine hakları olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Validelerinin tasfiye tarihinden mukaddem 

ölmesine binaen kendisine de bir şey verile- 

miyeceği tabiî bulunduğunun arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K^tarihi

611 14-V -1930

Hüseyin ve Ar. Si- 

I mav Halı ipliği 

; imalâthanesi

Muamele

hakkında

vergisi

1083 Feyzullah Alaçam ha-' Malını zaptettıkle- 

mam mahallesinde ! rinden şikâyet 

mütekait mülâzım

Simavda halı ipliği imalathanesi sahibi 

Tedavzade Hüseyin imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gön
derilmiştir.

Dileği :

Halı iptidaî maddelerinden olan ilme, ariş 

ve argaçların muamele vergisi hakkında ittihaz 

olunan karar kendilerini tatmin edemediğinden 

bubapta daha cezrî bir karar ittihazını iste

mekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta

Münhasıran el ile imal olunan kilim ve 

halılarıiı nescinde kullanılmağa mahsus ilme, 

eriş ve argaç ipliklerinin ( imal dolayısile ) 

muamele vergis.le mükellef tutulmaması hak

kında bir lâyiha tanzim olunarak B. M. M. 

ine takdim olunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Mezkûr kanun lâyihasının Yüksek Meclisce 

kabul olunduğunun arzuhal verene anlatılma

sına karar verildi.

Karar No K. tarihi 

" 6 l 2  14-V-1630

Mütekait mülâzım Feyzullah Ef. imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Hüseyinabat kazasında hapisane ittihaz 

olunan mülkü 2 senedir konturatsız ve ücret

siz işgal olunduğundan hakkının korunmasını 

istemekten ibaretti.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Mezkur liapisane icar bedelinin tesviyesi
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otıır- 

clııldarı yer

Arzulial İmlâsası

1162 Muhtar Hüseyin ve 

arkadaşları İspir

Emlâk hakkında

1286 Galip Kemalî Ef. İs

tanbul Yeşilköyde 

esbak Moskova se

firi

Encümen karai'i ve ne sebepten verildiği

hakkında evvelce vukubulan müracaat üzerine 

' icar bedeli miktarı mahallinden sorulmuş ol

makla cevap geldiğinde icabı icra kılınacağı 
bildirilmiştir.

İcabı söyleşi İd ikte:

! Keyfiyetin arzuhal varene anlatılmasına 

karar verildi, 

i Karar No K. tarihi

613 14-V-1940

Hadıçur köyü muhtarı Hüseyin ve ihtiyar 

meclisi âzaları imzalarile İspirden Yüksek Reis

lik makamına çekilen telgraf En. imize gön

derilmiştir.

Dilekleri:

8 sene müsavi taksitle hâzineden aldıkları 

mülk ve tarlaların kıymetleri fahiş bulundu

ğundan borçlanma kanununa tevfikan taksitle

rin yirmi seneye iblâğını istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı
lıkta:

Muayyen şeraitle satılan bir gayri menkul 

malın şerait hilâfında taksit miktarının tezyidi

ne kanunî imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte: ,

Dileklerini yerine getirmeğe kanunî imkân 

bulunmadığının telgraf sahiplerine anlatılma
sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

614 14-V-1930

Tasfiye tarikile te- Galip Kemalî imzasile Yüksek Reislik ma- 

kaüde şevki hakkındai kamına sunulan arzuhal En. imize gönderil
miştir.

Dileği:

I En. imizce ittihaz olunan karar hakkında 

bazı metalip dermeyanından ibarettir.

İcabı söyleşildikte: 

j Arzuhal verenin tekaüde şevki hakkında 

' verilen karar üzerine buna ait müteferri mua- 

' melenin ait olduğu vekâletçe ikmali zarurî 

! bulunduğunun kendisine anlatılmasına ve 

tarih ve sayılı mübellâğ karan- 

i mızdan başka karar ittihazına hacet bulunma

dığına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

615 14-V-1930



7 0 -

N

953

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Sami ve arkadaşları 

De. Haydarpaşa

Arzuhal hulâsası

Maaşları hakkında

1089i Asım Ef. Amasyada 

mukim Kastamonu 

mustantıkı sabıkı

Memuriyet istiyor

Euciimen kciran ve ne sebepten verildiği

Sami ve arkadaşları imzalarile Yüksek Reis

lik makamına çekilen telgraf En. imize gön

derilmiştir.

Dilekleri:

Mütekaiden D. D. Y. idaresinde ücretle 

istihdam olunduklarından naşi tekaüt maaşları 

kesildiğinden şikâyet eylemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Devlet memurları maaşlarının tevhit ve te

adülüne dair olan 1452 sayıh kanunun 14 ün

cü maddesinde mevzubahis umumî bütçe 

tabiri mülhak ve hususî bütçelere şamil olma

dığı ve binaenaleyh mülhak ve hususî bütçe

lerle idare olunan müesseselerden ücret veya 

tahsisat alan mütekaitlerin tekaüt maaşlarının 

tahsisatı fevkalâdelerile beraber verilmesi iktiza 

ettiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dilekleri yerine getirildiğinin telgraf çeken

lere anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihj__

616 14-V -1930

Kastamonu müstantıkı sabıkı Asım imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Ad. V. ine müracaatla sınıfı dahilinde bir 

memuriyete tayinini istemişsede yeniden im

tihana tabi tutulmak istendiğinden müktesep 

hakkının korunmasını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Cümhuriyet Hükümetince tanzim ve B. M. 

M. ince kabul edilen hâkimler kanununun, 

Türk hâkimlerini ilmen ve mesleken, hâkimlik 

unvanının icabettiği yüksek dereceye yetiştiril

mek gayesini kovaladığına göre kanunun ka

bulü sırasında ancak geçmiş hizmetleri göz 

önüne alınarak kanunun hâkimler de gözettiği 

şart ve vasıfların hepsini aramamış ve bu 

bapta müsamaha eylemiş olmasile her ne se

beple olursa olsun meslekten ayrılanlar hak

kında bu müsamahayı temadi ettirmek kabil 

olmıyacağı cihetle tekrar iadei memuriyete de
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzulial hulâsası
i
1

E ııc iiıııe n  k a ra r ı \e ne !S(3be[)ten v e r ild iğ i

! 1 cevaz olmadığı ve tekaüt hakkını haiz ise

1233 İbrahim Ef. Yozgat Tasfive 

Maliye tahsil me- kında 

muru sabıkı

' usulü dairesinde müracaatı lâzım geldiği bil- 

! dirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal verenin tekrar mesleke alınabilmesi 

için hâkimler kanunundaki şart ve kayıtları 

haiz olması lâzım geleceğinin kendisine anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

617 14-V -1930

kararı hak- Yozgat tahsil memuru sabikı İbrahim imza- 

sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

D ileğ i:

' Hakkında verilen tasfiye kararının refıııi 

I istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Müteaddit cürümlerden maznun ve rüşvet 

meselesinden de hapse mahkûm olup sicilinin 

düzgün olmaması ve vücudundan istifade 

I edilememesi hasebile memurin kanununun 

linçi muvakkat maddesi mucibince Yozgat 

, vilâyeti inzibat komsiyonunca tasfiyeye tabi 

' tutulan ve mezkûr karar aleyhine vukubulan 

itirazı üzerine V. inzibat komsiyonunca yapılan 

tetkikat neticesinde sevabıkı ahvali itibarile 

I şaibedar ve vücudundan istifade edilememesi 

itibarile de memuriyetinin devamı muvafık ola- 

mıyacağı derkâr bulunan mumaileyhin başkaca 

D. Ş. Sina vaki davası üzerine mezkûr dairece 

hakkında ittihaz olunan mukarreratın isabeti 

tasdik ve davası reddedildiği:

Gerçi mumaileyh isnat olunan ef’alden 

beraet etmiş isede memurinin, mesleklerinin 

şeref ve haysiyetini müdrik olmalarının lâzım 

gelmesine ve mumaileyhin ise itiyat halinde 

temadi ve teakup eden gayri kanunî harekâtı 

halen ve atiyen hizmetinden istifade imkânını 

selbeylemiş bulunmasına binaen talebinin 

tervicine imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Verilen bu izahata ve ayrıca yapılan tetki- 

kata göre arzuhal veren hakkında - yapılan 

muamelenin kanuna -mutabakati anlaşılmış
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' Arzuhal vciTiıU'rin 

adı, sanı vc otıır-N
dukları yer

Arznlıal hıılAsası ' P^nciiıncu karavı ve ne sebepten verildiği

Q49 i Cezairli oğlu arzu

halci Kadri Ef. De

nizli eski müftü 

! mahallesinde

Arzuhaline

istiyor

cevap

olmağia dileği yerine getirilemeyeceğinin ken- 

, dişine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

' ____  618 14-V-T930

I Arzuhalci Kadri imzasile Yüksek Reislik 

! makamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği:

Kendisine tarh edilen vergi kazancile mü- 

! tenasip olmadığı cihetle affini istemekten iba- 

i rettir.

: Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müstedi Denizlide baronun teşekkülü olan 

, 927 tarihine kadar arzuhalcilik ve dava vekil- 

i liği ettiği ve binaenaleyh o tarihe kadar be- 

' yanname usul ile kazanç vergisine tabi tutul

duğu ve 927 senesinde 926 takvim senesi 

ticaret vaziyetini gösteren kazanç beyannamesi 

vermedjği için emsaline kıyasen tebeyyün etti

rilen 720 lira safi kazanç üzerinden 927 senesi 

kazanç vergisi olarak o/y 6 nisbetinde 43 

lira 20 kuruş kazanç vergisi tahakkuk ettiril- 

I diği ve beyanname vermediği için kanunun 

, 9 uncu maddesine tevfikan bir misil zam 

edildiği ve kanunî müddeti zarhnda itiraz 

etmediğinden dolayı katiyet kesbederek tahsili 

için kanunî iktizanın ifasına tevessül edildiği 

ve müstedinin iddiası veçhile 927 senesi 

: vergisi 170 lira olmadığı bildirilmiştir.

I İcabı söyleşildikte:

' Yapılan muamelenin kanuna mutabakatı 

anlaşılmakla başka muamele yapılamıyacağmın 

arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

1135 Etem Ef. Bursa As- i Maaşları hakkınde 

kerî Lisesi fizik mu

allimi !

619 14-V-1930

Bursa Askerî Lisesi fizik muallimi Etem 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize güııderilmiştir.

Dileği:

Maaşının ücrete kalbi dolayısile şimdi aldı

ğı ücret miktarı maaşından dun bulunduğu 

cihetle hakkının korunmasını istemekten iba

rettir.
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"Âmıhâl'vâ'rcn 1 erin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

831 Şaban Ef. Kavala 
mübadillerinden Bur- 

sanın Körüklü kö

yünden

Terfihini istiyor

Eııciinıeıı karan ve ne sebepten verildiği

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şı hkta:

Askerî liselerle orta mektep ve G . Kü. Za. 

İhzarı mekteplerinde müstahdem sivil mual

limlerden 1453 numaralı kanunun tatbıkından 

evvel maaşlı olanların 1929 senesi kadrosu 

ahkâmı veçhile maaşları ücrete tahvil edilmiş 

ve 1928 senesindeki maaş ve tahsisatı fevka

lâdeleri mecmuunu tecavüz etmemek şartile 

ücret verileceği tasrih edilmiş olmakla bunlar 

hakkında kadrodaki sarahate göre muamele 

yapılması zarurî görülmüş ve icap edenlere 

bildirilmiş ve aynı zamanda haklarının ziyaa 

uğramaması için Vekâletçe keyfiyetten bahisle 

Bütçe En. Rs. ine yazılan tezkereye verilen 

cevaba merbut karara tevfikan 1453 sayılı 

kanunun tatbiki olan l-IX-ı 929 tarihinden itiba

ren maaşh muallimlerin kemafissabık maaşh ve 

diğer birinin ücretli addedilmesi ve ona göre 

muamele ifası 27-IV-1930 ve 1707 sayıh 

tahriratla Askerî Liseler Müfettişliğine tebliğ 

edildiği ve şu suretle ziyaa uğradığı iddia 

edilen haklarının mahfuziyeti temin edilmiş 

olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

Şu suretle hakkının ziyaa uğramıyacağının 

arzuhal verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K . î tarihi

620 14-V -1930

Kavalalı Hüseyinoğlu Şaban imzasile Yük

sek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

Büyük harpte kolunu kaybetmek suretile 

malûl olduğu halde terfihi cihetine gidilme

diği cihetle hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta;

Müstedinin millî hudut haricinde Türkiye 

tabiiyetini muhafaza etmemesinden naşi Muh. 

Dı. ının 6-V-928  tarihli kararına tevfikan 

kendisine maaş tahsis edilmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal veren Kavalada iken hakkı hıyarım
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Ar/,uhal vc'inılei'in 

adı, sam ve otur

dukları yer

1152i Seyfullalı El. Erzu- 

: rum yuncalık ıılya 

I mahallesinde

Vakıf hakkında

7Q2 i. Hakkı Ef. Çino | Bazı maruzat 

Kahraman köyü mu

allimi Ispartah

Kııciinıeu kararı vo ne selwi)tcıı v(3ril(liği

Türkiye lehine istimal eylemediği cihetle mu

amele doğrudur: kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

621 14-V-1930

Seyfullalı imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Kadızade vakfi evladından bulunduğu 

cihetle tevliyetin uhdesine tevcihi hak- 

kındaki muamele henüz bitirilmediğinden şikâ

yet eylemektir.

Ev. U. M. lüğüne yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Erzurumda Kadızade Memet Ef. vakfı 

tevliyet ciheti 3-1V-930 T. ve 34 sayılı merkez 

idare En. i kararile müstedı uhdesine tevcih 

ve lO-IV-930 tarih ve 76443/49 sayılı tahri

ratla Erzurum Ev. M. lüğüne tebliğ edildiği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşdikte:

Keyfiyetin arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No K. tarihi

622 14-V-1930

İsmail Hakkı imzasile Yüksek Reislik ma

kamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği:

Nafaka cihetinden 37 liradan maada borcu 

I olmaması lâzımgelirken daha fazla matalipte 

: bulunulduğundan şikâyet eylemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

: hkta:

1 Müstedi çocuğunu anasının yanından aldı- 

! ğına dair icra dairesine malûmat vermemesi 

ve iddet nafakasının kesildiğini gösterir ilâm 

istihsal edip ibraz eylememesi sebeplerile her 

iki nafaka için maaşından fazla olarak tahsil 

edilen 30 Hra 10 kuruşun istirdadına tevessül 

edilerek lo  liranın istirdat edilmiş ve 20 

I lira 10 kuruşun da bir hafta sonra ödenmesi 

eski karısın m babası tarafından taahhüt olun

muş ve para ahndığında kendisine iade edile-
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Arzuhal hulâsası

1103; Kelkitte mütekait 

yüzbaşı A. Fevzi Ef.

Enciiınoıı karan  ve ne sel)ei)t(‘iı verildiği

Esaret maaşlarını al

mamış

ceği ve daha fazla kesikliğinden şikâyet eyle- 

î d iği para hakkında ise idareten bir muamele 

i yapılamıyacağından iddia eylediği paranın 

i istirdadı için ait olduğu mercie müracaatı 

I lâzımgeieceği bildirilmiştir.

' İcabı söyleşildikte:

I Verilen izahata göre yapılacak başka mua

mele olmadığının arzuhal verene anlatılmasına 

; karar verildi.

; Karar No.

i _ _ _  623 14-V-1930

Mütekait yüzbaşı A. Fevzi imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

. Dileği:

Bazı kayıtların kaybolmasından dolayı esa

ret maaşlarını alamadığından 2 inci icmalât 

nüshalarından suretlerinin çıkarılmasını istemek

ten ibarettir.

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

şıhkta:

Mumaileyhin istediği matlubat büyük harpte 

esarette bulunduğu zamana ait olması hasebile 

mahsubu umumî kanununa tabidir. Bu mat

lubunun deyin ilmühaberine raptolunabilmesi 

için matlubunun tahakkuk ve tediye safhası 

ikmal ve bu da resmî kayıtlar üzerinde yapı

lacak tetkikatla, lâzımüttediye hazine borcu 

olduğu tespit edilmiş olmakla meşruttur. Hal

buki bu hususta cereyan eden muamele ve 

muhabereler mumaileyhin alacağını kanunî 

şartlar dairesinde tesbit edecek bir mahiyette 

değildir.

Mumaileyhin esaret alacağı Tokat askerî 

itam mektebince tahakkuk ettirilerek| tahakkuk 

evrakının tamamile kendisine verilmiş ve ken

disi bu evrakı zayi eylemiş olduğu anlaşılmakta 

isede bu malûmat dahi mezkûr mektebin kâ

tibi iken tekaüt edilen Avni Efendile kendi 

ifadesinden başka bir resmî kayda iptina etti

rilememiştir.

Dosya meyamnda bir tahakkuk varakası 

görülmekle beraber bu da yırtık ve ayni za

manda kendi tarafından yapılmış olduğundan 

ihticaca salih değildir. Bir heyeti hesabiye ta-
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Arzuhal verenlerin 

acil, sanı ve otur

dukları yer

444 Mustafa ve Ar, Ak- 

yol mahallesinde 

Van mültecilerinden

Evlerine takdir edilen| 

kıymetten şikâyet

1075 Süleyman bursa Kazanç vergisi hak

kında

Encünıen kavavı ve ne sebe])teıı verildiği

rafından tanzim olunmayan bu varaka üzerine 

hâzinece matlubatın deyin ilmühaberine rap- 

tettirilmesine kanunî imkân görülmemiştir.

Esir zabitler ve askerî memur ve mensup- 

jan muhassasatının tesviyesi hakkındaki

2 - VIII - 335 tarihli kararnamenin 2 inci mad

desi mucibince bunların muhassasatının tahak

kuku için meşrut olan beyannamenin bulun

madığı ve esarette iken ailesine verilmiş olan 

esaret maaşları miktarının kayden tesbitine 

maddî imkân bulunmadığı muhaberat netice

sinde tahakkuk eden mumaileyhin esaret mat- 

lubatı hakkında bir muamele yapılmasına im

kân görülememiş denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

Olbaptaki kayıt ve şartlara riayet olunma

dıkça hâzineden alacak iddiası müsbet bir ne

tice vtremiyeceğinin arzuhal verene anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

624 1 4 - V - 1930

Halil oğlu Tahir ve arkadaşları imzalarile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Borçlanma kanununa tevfikan [kendilerine 

teffiz olunan evlere yüksek kıymet takdir olun

duğundan şikâyet etmektir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karalıkta:

Müstedilerin şikâyetleri sebebi , umumî 

tebliğatın mahallince yanlış telakki ve tatbik 

edilmesinden neşet eylediği anlaşılmış ve mu

amelenin tashihi mahalli defterdarlığına tebliğ 

edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Dilekleri yerine getirildiğinin arzuhal vere

nlere anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

625 14-V-1930

îbrahimoğlu Süleyman imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Aldığı koyun bedelinden borcu olan 300
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

1059 Ali ve Kadri efendi 

Kütahya meydan 

I mahallesi zûrraından

Emlâk hakkında

Encümen ka ran  ve ne sebe])ten verildiği

liraya mukabil Noterden musaddak bir senet 

verdiğinden dolayı satandan 2 kat kazanç 

vergisile aranılmakta olduğu ve bu ise mağdu

riyetini mucip olduğu cihetle hakkının korun

masını istemekten ibarettir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta.

Necip B. in mûstediye ikraz eylediği para

dan dolayi matruh verğinin Necip B. tarafından 

kendisine ödetilmek istenildiği ve bu kabîl 

İKrazatın vergiye tabi olup olmadığı şeklinde 

istida olunmasına nazaran Necip B. e ait bir 

verginin hususî mahiyette Necip B. tarafından 

kendisine tahmil edilmesinin Hâzineyi alakadar 

eden bir cihet olmadığı ve ikraz ve istikraz 

muarnelâtile iştigal edenlerin bu nevi iştigal

lerinden dolayı kanun dairesinde, vergiye 

tabiiyyeli kanunen muktazi bulunduğu bildi

rilmiştir.

Karar No K. tarihi 

626 İ4-V-1930

Saki oğullarından Ali ve Kadri imzalarile 

Vüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Metruk mallardan 8 taksitle aldıkları bah

çenin taksit bedelini kurakhk hasebile vereme

diklerinden dolayı ihalenin feshedilmesi mağ

duriyetlerini mucip olduğu cihetle mezkûr 

taksitlerin münasip mûdetle temdidini isteme

kten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Müstedilerin uhdelerine ihale olunan bah

çenin müzayede şartlarına riayet etmemeleri 

hasebile mezkûr bahçenin ihalesi feshedilerek 

yeniden müzayedeye konulduğu cihetle talep

lerinin isafına kanunî imkân bulunmadığı 

bildirmiştir.

Karar No K. tarihi

627 14-V-1930

1182 İbrahim Ef. Çorlu Traktörlerine .verileni Haşan Tosun ve Şakir B. lerin vekili îbra- 

gaz hakkında him imzasile Yüksek Reislik makamına Çorlu

dan çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir.
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Arzuhal veronlorin 

adı, sanı ve otur

dukları yor

Arzuhal hulâsası

978 Memet kızı Latife 

H. Kayseri Umum

hanesinde

EiHnİTiıen kararı ve ne sebepten verildiğ'i

Umumhaneden kur

tarılması hakkında

Dileği:

Traktörleri için verilen gaz miktarı tenkis 

edildiği cihetle husule gelen ve gelecek olan 

zarardan kurtarılmalarını istemekten ibarettir.

İk. V. ine yazılan tezkereye g ^ n  karşılıkta:

Çorludaki traktörlerin bir şu*ttan  bir ha

zirana kadar ihtiyaçları olan mevaddı müşteile 

miktarı mahallî komisyonunca tesbit edilmiş 

ise de bütçede tahsisatın kifayetsizliğinden 

dolayi aynen verilmesi kabil olamadığından 

ihtiyaçların 7o 22 sinin temin edilebildiği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Bütçede tahsisat bulunamaması yüzünden 

yapılan bu tenkisin zarurî bulunduğuna kanaat 

hasıl olmağla keyfiyetin telgraf çekene anla

tılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

____________________  628 _  14-V -1930

Memet kızı Latife imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Zorla Kayseride umumhaneye gönderildiği 

ve halbuki her türlü tazyika reğmen iffetini 

muhafaza eylediği cihetle düşürüldüğü felâket 

uçarumundan kurtarılmasını istemekten iba

rettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Ötedenberi fuhuşu sanat itihaz etmiş iken 

ıslâhı nefsettiğinden bahsile vuku bulan müra

caatı üzerine valdesine teslim olunmuş isede 

yine gizlice fuhuşa devam ettiği ve zührevî 

hastalıkla da malûl bulunduğu anlaşılarak 

tedavi ve tekrar umumhaneye sevkedildiği bil

dirilmiş isede; arzuhaldeki tazallümatı üzerine 

vekâletten davet olunan memurdan bu bapta 

yeniden tetkikatta bulunulması dermeyan edil 

miştir.

Bu kerre gelen karşılıkta:

Latifenin ahiren evlenerek evine iade olun

duğu bildirilmiştir.
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1 dukları yer

1082| Ahmet ağa zadeMe- 

met ve arkadaşları

Borçlarının faizi Ha.

1241 Trabzonda Ankara 

otelinde Artvinin 

Vusuf ili kazası Ha- 

vek kısık köyünden 

kasapoğlu Memet 

abdullah

Memuriyet isteyor

625 AJi Dede Dinar av

cılar karyesinde

Terfihini istiyor.

İcabı söyleşildikte:

Dileği yerine getirildiğinin arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

629 I4-V-1930

Salih Şevket ve arkadaşları imzalarile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dilekleri:

340 senesi aşar mültezimlerinden bulun

duklarından eski seneler aşar deyinleri hakkın

da yapıldığı gibi bu sene deyinleri hakkında 

da faizin affini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gele karşılıkta:

Aşar faizlerinin affi hakkındaki 31-V-926 

tarih ve 880 sayılı kanun ahkâmı, 339 senesi 

nihayetine kadar borçlu olan aşar mültezim

lerine ait ve münhasır bulunduğu ve bu itibar

la 340 senesi mültezimlerine şamil olamıyacağı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Kanunun sarahatine karşı dilekleri yerine 

geti rilemiyeceğinin arzuhal verenlere anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

630 14-V-1930

Memet imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Bir vazife ile tavzifini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Kanunun kendine bahşeylediği hak daire 

sinde ait olduğu ve istediği daireye müracaatle 

memuriyet istemesinin arzuhal verene anlatıl

masına karar verildi.

Karar No __K. tarihi

631 14-V-1930

Ali dede imzasile Vüksek Reislik makamı

na sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir. 

Dileği:

Maluliyeti harpten husule geldiği halde 

Malûller gibi terfih olunmadığı cihetle hakkı

nın korunmasını istemekten ibarettir.
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Arzuhal verenİcriıı 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Enciimei) kavaıı vc ne sebepten verildiği

412 Abdulhakim Ef. | İskânı hakkında 

Adana 1

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Harpten malûl olduğunu tevsik edemedi

ğinden dolayı hakkında harp malûlü muamele

si yapılamıyacağı bildirilmiş isede arzuhalde 

münderiç izahat dairesinde yeniden yapılacak 

tetkikat bu bapta müsbet bir netice verebile

ceği bildirilmişti,

Bu kerre alınan karşılıkta:

Görüşülen şekil dairesinde yapılan tahkikat 

ve tetkikat neticesinde mumaileyhin ibraz etti

ği yeni vesikalar ve husule gelen kanaata isti

naden tevsik muamelesi yapılarak 4273 sayı 

ve 27-V-930 tarihinde zayiat Ş. since Sihhat 

İş. D. Rs. ligine gönderildiği bildirilmiştir.

İcabı süyleşildikte:

Dileği yerine getirildiğinin arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tar|hi

632 14-V-I930

Abdulhakim imzasile Yüksek Reislik ma

kamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği:

İskânına tahsis olunan evin başkasına veril

diği cihetle hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Menkul eşhastan olan mumaileyhin umum 

meyanında affe mazhar olması ve müteakiben 

memleketine avdet eylemesi üzerine muhassas 

hanenin mahallî teffiz komisyonunca kendisin

den geri alınarak Vanh Şükrü Ef. ye tahsisine 

karar verildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Memleketine avdet etmekle iskân hakkını 

ıskat etmiş olan arzuhal verenin şikâyeti yo

lunda bulunmadığının kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

633 14-V-1930
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adı, sanı ve otur

dukları yer
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1361^ Besim Ef. İstanbul 

Beşiktaş Askerlik 

Şubeşi sicil 42-326

Yeni tekaüt kanu- 

luuıdan istifade et

melerine dair

848 Şerif Ahmet Ödemiş Alacağı hakkında 

Ragıp Bey cadde- .

I sinde mukim hapi- ; 

sane furuncusu

647 Fatma H. Antalya- 

nın Akseki kazasının 

Kepez köyünden

eytam ve eramii ma

aşının verilmediğin

den şikâyet

Mütekait yüzbaşı Besim imzasile Yüksek 

Reislik makamına suiıuian arzuhal Iın. imize 

^gönderilmiştir.

Dileği:

Yeni tekaüt kanununda asker malûllerinin de 

itibar nazarına alınmasını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikto:

B. M. M. ince bu defa kabul olunan teka

üt kanununda askerî malûllerin de zamma 

nail olduklarının arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

634 1 4 - V - 1930

Mustafa oğlu Şerif imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği:

929 senesinde Ödemiş hapisanesine v erdiği 

ekmek bedelinin halâ verilmediğinden şikâyet 

eylemektir.

İcabı söyleşildikte:

Hapisaneler tayinat borçlarının tesviyesi için 

acil bir çare düşünülmekte olduğunun arzulial 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

635 1 4 - V -  1 9 3 0

Şehit Alioğlu Mehmet zevcesi Fatma im

zasile Yüksek Reislik makamına sunulan arzu

hal En. imize gönderiIm.iştir.

Dileği:

Zevcinden dolayı tahsis olunan eytam ve 

eıamil maaşının halen verilmediğinden şikâyet 

eylemektir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Müsted’inin mevzubahs ettiği 27/3703 

sayı ve 1 3 - VI - 1928 tarihli evrakın Keşanın 

Hamidiye köyünden Ismailoğlu İbrahim vali

desi Zübeyde hanıma ait olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal verene anlatılmasına karar 

verildi.

Karar Ko. K. tarihi

636 14 - V - 1930
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935 Hilmi B. İstanbul 

Beşiktaş Ihlanıur 

caddesi Mektep so

kak 2 No. lu ha

nede

Maaşı hakkında

1123 Hafize H. Eskişehir- 

de Adliye civarında 

Pulcu Hüseyin Eî. 

dükkanında

Kesilen maaşı Ha.

1005 Zühtü Ef. İstanbul 

Eyüpsultan iskelebaşi

19 numaralı hanede

Teffiz muamelesi 

hakkında

Enciiınen kararı ve ne sebepten verildiği

Miralaylıktan mütekait Hilmi imzasile Yük

sek Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Tekaüt maaşı yanlış hesap edildiğinden 

tashihini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta

18-1X-1929 tarihinde tekaüdü yapılan 

müstedinin harp zamlarile birlikte hizmeti 44 

sene 8 ay 12 günden ibaret olduğuna 

göre son maaşı olan 70 lira üzerinden hesap 

edilen tekaüt maaşı 6248 kuruşa* baliğ olmuş 

isede 5000 kuruştan fazla tekaüt maaşı 

tahsisine kanunî müsaade olmadığı bildirilm iş

tir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan muamele kanuna mutabık olup başka 

muamele yapılamıyacağının arzuhal verene an

latılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

637 14-V-1930

Müteveffa Halil zevcesi Hafize imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Asker mütekaitlerinden olan zevcinin ölmesi 

dolay isi le kendisine ve evlatlarına eytam ve 

eramil maaşı tahsisini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta

Malûl efrada tahsi kılınan maaşların ve 

fatlanndan sonra ailelerine intikaline kanunî 

müsaade olmadığından müstediyeye maaş tah

sisi kabil olamıyacağı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 

verene anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

638 14-V-1930

Malûl gazi yüzbaşı Zühtü imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Eri(‘iiıııon k a r a n  vo do s(*])e|)l('u >, erii(ii^^;i

Dileği:

Malik ve mutasarrıf bulundukları hükmen 

sabit olan bostanlara fu/.ulî olarak hazincce 

I vaziyet olunmak istenildiği ve bu hal mağdn- 

' riyetlerini mucip olduğu cihetle hakkının 

korunmasını istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı-

hkta:

i I - Müstediniiı iddia eylediği Qi senesin- 

denberi Ermeni 1er namına mukayyet olan bu 

bostanların tasfiye kanunlarına müsteniden 

hâzinece vaziyet edilerek 341 senesinde muha

cirine verilip bir kısmının teffiz muameleleri 

ikmal ve tapu senetleri alınmış ve bir kıstm- 

nın da borçlanma kanununa tevfikan yapılması 

icap eden muameleleri icra edildiği;

; II - Gerçi bu bostanların Oazi Süleyman 

paşa vakfına mukataah olup haremeyne mül

hak Reca Valisi Haşan Paşanın icarei vaiıideli 

evkafı sahihasından bulunduğundan bahisle 

' mütevelli Memct Salim B. vekili Hüseyin 

Avni B. tarafından hazine aleyhine ikame olu

nan nıen’i müdahale davası üzerine yapılan 

muhakeme neticesinde hâzinenin müdahalesi- 

I nin men'ine ve bostanların iadesile kayıtlarının 

1 tashihine dair bidayeten 31-V-Q27 tarihinde 

sadır olan hüküm temyiz mahkemesince de 

tasdik edilmiş ise de evvelemirde bu hüküm 

muhacirine teffiz ve muhacirin namına tapuya 

raptedilmiş olan bostanlara vaki müdahalenin 

refine ve muhacirine ait tapu senetlerinin 

iptaline kâfi olmadığından mütevelli tarafından 

I ayrıca zilyet bulunan ve tapu senetlerini hamil 

olan yeni malikler aleyhlerine men’i müdahale 

davası açılarak onlar hakkında hüküm istihsal 

I edilmedikçe mevcut hükmün infazı bu emval

den hâzinenin tasarrufu altında kalan akşamı 

tecavüz edemiyeceği:

i III - Maamafih bu h Ü K Ü m le  tasfiye kanun

larına müsteniden vaziyet olunan Ermeniler 

! namına kayıtlı mezkûr bostanların Rcrek mu

hacirlere tahsis ve teffiz edilmiş olsun ve 

gerek hazine uhdesinde bulunsun D. Ş. sınca 

bir karar verilmedikçe mütevelliye iadesine 

28-V-928 tarih ve 1331 sayılı temlik kanu

nunun 7 inci maddesile bu maddeyi müfessir
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% Arzulıal verenlerin 

^  adı, sanı vo olnr-

, (hıkları yeı*
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4 1 1  Abdülhanut oğlu 

Faik Ef.

İstanbul Bayazıt 

şark pansiyonunda 

! Niyazi Be vasıtasile

Bedeli naklisinin ia

desi kakkında

2-VI-929 tarih ve 242 sayılı kararın mani 
bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal verenin olbaptaki kanun mucibince 

1 D. Ş. ma müracaatı icap eylediğinin kendisine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No FC tarihj^

I 639 " ”i 4^V-T930

I Abdülhamitoğlu Faik imzasile Yüksek Re

islik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

! Dileği:

302 tarihli kanun mucibince vc askerlik 

I mükellefiyeti kanununun meriyete girdiğinden 

' evel bedel verip kanunî bir haktan istifade 

' ederek tecil edilmesi hasebile g-XlI-927 den 

I sonra askerliğini ifaya mübaşeret eylediğinden 

, ihtiyat zabitanı kanununun tadil edilmek üzere 

I olan yeni şekline tevfikan yeniden ihtiyat za

bitliğine sevkedileçeğinden mağduriyetini badi 

olacak bu vaziyetten kurtarılmasını istemekten 

' ibarettir.

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

Mumaileyh İ l i l  sayılı askerlik mükelle

fiyeti kanununun meriyete girdiği 17-XII-927 

tarihinden 24 gün evvel naktî bedel vermiş 

ve bir sene sonra ( l-XI-928 tarihinde ) kıt' 

aya girerek 4 aylık askerlik hizmetini yapmış

tır. ancak askerlik mükellefiyeti kanununun 

5 inci maddesindeki kanunî sarahat mucibin

ce askerlik hizmeti kıt'aya duhul gününden 

başladığına ve mumaileyh ise askerliğini 

9-XîI-927 tarihinden sonra yaptığına ve ken

disi ihtiyat zabiti yetişecek şartları haiz oldu

ğuna göre 1 555 sayılı kanunun 5 inci mad

desindeki ( 2 inci rnüzeyzel madde ) hükmüne 

tabi tutularak bir sene zarfında müracaat etti

ği takdirde 6 ay tahsil için ihtiyat zabit mek

tebine şevki icap edeceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Kanunî olan işbu mütalaaya tebaiyet zarurî 

bulunduğunun arzuhal verene anlatılmasına ka

rar verildi.

Karar No K. tarihi

" 6 4 0  4-5-1930
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adı, sam vo otur-  ̂

duldan yer ı

Arzuhal hulâyası iî^ııdimeıı kara 1*1 ve ne sebepten verild iği

984 Mustafa Ef. ödemiş ı 

çatal yol mahallesinde 

istasyonda 10 num

aralı Hanede çeşmeli 

Hüseyin çavuş da

madı .

Alacağı hakkında

1264 Ali Rıza Ankara Ha

rita M. U. sinde 

kartograf zabitanın- 

dan

Muamelesi hakkında 

şifahî maruzatta bu

lunacağına dair

Mustafa imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. inimize gönderilmiştir 

Dileği:

Birği - Bozdağ yolunda çalıştığı zamana 

ait alacaklarının bir an evel verilmesini iste

mekten ibarettir.

Nf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

İzmir vilâyetinde Birgi - Bozdağ yolunda 

çalıcıpta haklarını alamayan kâtip ve çavuşlara 

istihkaklarının tesviyesi için mezkûr vilâyetin 

930 senesi bütçesine tahsisat koyduğu bildir

miştir.

kabı söyleşildikte: *

Bütçenin tasdiki halinde vilayete müracaatla 

hakkını almasının arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi

Karar No K. tarihi

641 14-V-1930

Binbaşı Ali Rıza imzasile Yüksek Reislik 

Makamına çekilen telgraf En. imize gönderil

miştir.

Dileği:

Evvelce verdiği istida üzerine En. imizce 

ittihaz olunan 22-11-1930 tarih ve 339  sayıh 

karar aleyhine şikâyet etmekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

En. imizce ittihaz olunan kararlara ancak 

vekil ve meb’uslar tarafından H. U. ye tevzi

inden itibaren bir ay zarfında itiraz olunabi

lip ondan sonra katiyet kesp eyleyeceği dahi

lî nizamnamemiz iktizasından bulunmağla 

beraber, En. imiz bir mesele hakkında ait ol

duğu V. in cevabını aldıktan ve onu kanuna mu

vafık bulduktan sonra arzuhal sahiplerine anlata- 

geldiğinden; hanği dairenin cevabı olur

sa olsun kanuna mutabakati görülen bir mu

ameleyi tasvip eylemek suretile karar ittihaz 

eylemekte olduğunun telgraf çekene anlatılma

sına karar verildi.

Karar No K. tarihi

642’ ' 14-V-1930
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Eyyüpoğlu Babaoğ- 

lan Ali. Ankarada 

İsmetpaşa mahalle

sinde Çubuk hanın

da

Arzuhal hulâsası Eneünieıı kararı ve ne sebe])ten verildiği

Tekaüt

kında

maaşı hak-

1088 Haydar ve arkadaş

ları. Dağıstan muha

cirlerinden

İskânları hakkında

Babaoğlan Ali imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal £n. imize gönderil 

miştir.

Dileği:

Müstear bir nam ile başkası yerine asker

lik ettiğinden dolayı tekaüt maaşı tahsis 

edilmediğinden şikâyet eylemektir.

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

şıhkta:

Müstedi Babaoğlunun askerliğini Hasanoğlu 

Ali namı altında namı müstearla ifa etmiş ol

duğu tahakkuk etmekle kendisine tekaüt kanu

nunun 16 ıncı maddesi mucibince maaş tah

sis edilemiyeceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Filhakika askerî tekaüt kanununun 16 ıncı 

maddesinde:

(Namı müstear ile askerlik ettikleri tahak

kuk eden efrattan esnayı harp ve hizmette ma

lûl olanlara tekaüt maaşı tahsis olunmaz. )

Deye yazıh olduğuna göre dileği yerine 

getirilemiyeceğinin arzuhal verene anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

643 14 -V -1930

Dağıstan mültecilerinden Haydar ve arka

daşları inızalarile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. inimize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Borçlanma kanununa tevfikan uhdelerine 

teffiz olunan hanelere fahiş kıymet takdir olun

duğundan yeniden kıymetinin takdirini iste

mekten ibarettir.

Mal. V ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Borçlanma kanununa tevfikan mübadil , 

muhacir mülteci ve harikzedelere verilecek 

gayri menkul emvale ne suretle kıymet tayin ve 

takdir edilmesi lazım geleceği hakkında hâzi

neden bilumum defterdarlıklara yazılan 3- VII- 

929 tarih ve 1129/14 No. umumî tahriratın 

tebliğından evel hali hazır kıymetleri takdir 

edilerek muameleleri katiyet kesbetmiş olan 

emvale mezkûr umumî tebliğin şumulü olma

yacağından bu gibi emvale yeniden kiymet
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

844 Nazire H. M. Ke

malpaşa Şeyh Mûfti 

mahallesinde No. 73 

hanede

İkramiye istiyor

741 Memet Ef. Edirne

hapishanesinde

Affı hakknda

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

takdirine mahal görülmediği ve esasen teffiz 

anindeki vaziyetleri ve ayni sene zarfındaki 

emvalin peşin para ile satıldığı bedelleri nazarı 

dikkate alınmak suretile takdir edilerek 20sene 

ve 20 taksitle ödenmek üzere teffiz edilen 

emvalin kıymetlerinin son umumî tahrirat daire

sinde tadil ve tashihi muvafık olamayacağı 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte

Verilen kanunî izahata göre dilekleri yerine 

getirilemiyeceğinin arzuhal verenlere anlatılma

sına karar verildi.

Karar No K. tarihi

644 14-V-1930

Nazire imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Eri Karacabey korucusu Memet ağanın bir 

buçuk sene evvel ölmesi dolayısile istediği 

ikramiyeyi halâ alamadığı cihetle bir an evvel 

verilmesini istemekten ibarettir.

İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Müstediyeye ait tahsis muamelesi bir çok 

muhaberelere ve istizaha muhtaç olmasından 

dolayı biraz teehhür ettiği ve halen ikmal 

edilerek Muh. Di. ma sevkedilmekte bulunduğu 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal verene anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. thrihi

645 14-V-1930

Esat oğlu Memet imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir:

Dileği :

Fili şeni maddesinden dolayı 4 sene hapse 

kat'î surette mahkûm isede hasta olduğundan 

affı hususî suretile affını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Müstedinin affını müstelzim bir hastalığı 

olmadığı Tıbbı adlî müessesesi raporundan 

anlaşıldığı gibj, Türk ceza kanununun 416, 417
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438 Artin Ef. İstanbul 

pangaltı " harbiye 

karşısında 157 Nu

maralı hanede

Validesinin

hakkında

E iic İİuk 'u k a n i l  i ve ne .selx‘])leıı v e r ik llğ i

celbi

899 i Gömülcüneli Sıdıka

i  H. İsparta Turan

’ M. No 34

Oğlunun mahkumi

yeti hakkında

ve 418 inci maddelarine tevfikan 5 sene ağır 

hapse kafi surette mahkûm ohnasına göre 

1441 sayılı af ve teçil kanunundan da istifade

sine imkân görülememiş ve meşrutan tahliye

nin ise henüz teşkilât ikmal edilmediği cihetle 

gayri kabil görülmüş olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

İzah olunan kanunî sebepler dolayısile 

dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal verene 

anlatılmasına karar verildi

Karar No K. tarihi

6̂ 46 ’ u-v-Tgao ’

Verçin ve yeğeni Yervant imzalarile Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:

Mütareke senelerinde Fransız pasaportuyla 

İstanbuldan tedavi için Parise giden validele

rinin avdeti için 1924 tarihinden beri müra

caat ettikleri halde mezuniyet verilmediğinden 

şikâyet eylemektir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Bu kadın İstanbulun ecnebi işgali altında 

bulunduğu esnada ecnebi vesikalarile İstanbulu 

terketmiş ve 24-VII-923 tarihinden 23-V-927 

tarihine kadar da Türkiyeye avdet etmeıniş 

olduğundan lo-îl sayılı kanun ahkâmına tevfi

kan İcra Vekilleri Hey'etinin 18-H-930 tarih 

ve 8671 sayılı kararile Türk vatandaşlığından 

iskat edildiği bildirilmiştir.

İcabı söylşildikte:

Bu bapta yapılan muamele kanuna mutabık 

bulunmakla başka bir muamele yapılamıyaca- 

gının arzuhal verenlere anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

647 14-V-1930

Gömülcüneli Sıdıka imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal En. inimize gönde

rilmiştir.

Dileği

Oğlu Faikın hileli iflâsından dolayı yapılan 

muhakeme ve verilen hükümde adalet gözetil-
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^  adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

mediğinden şikâyet etmektedir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Müstediyenin oğlu faik Ef. nin hileli iflas 

maddesinden dolayı Türk ceza kanununun 203 

üncü maddesine tevfikan ve temyiz mahkeme

since musaddak ilâmla 5 sene ağır hapse mah

kûm olduğu ve yapılan muhakeme ile verilen 

hükümde kanuna uymayan bir cihet görülme

diği ve ancak müstedi muhakemenin yeniden 

görülmesini istiyorsa kanunen muayyen sebe

plere dayandığı surette usulen kanunî mercie 

müracaatta bulunması lâzım geleceği bildirilmiş

tir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal veren muhakemenin yeniden görü

lebilmesi için kanunî esaslara dayanıyorsa mer

ciine baş vurmasının kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No 

648

K. tarihi 

14-V-1930

Tashih

50Q ilâ 564 numaraya kadar olan kararların tarihi 14 - V - 1930  olacaktır.
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