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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Eııciiliıeıı karan ve ne sebepten verildiği

Buldan Malmüdürü 

M. Ziyaettin B.

Mahkeme ilâmile 
Mülga Düyunu Um

umiye idaresine 

izafeten Tuz Umum 

Müdürlüğünden is

tediği 131 liranın 
Verilmediğinden şi

kâyet

Buldan malmüdürü M. Ziyaettin imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği :
Mahkeme îlâmile mülga Düyunu Umumiye 

idaresine izafeten Tuz inhisar Umumî Müdür

lüğünden istediği 131 lira Q0 kuruşun veril
mediğinden şikâyet eylemektedir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Mahkûmübih maaşatın emri tesviyesinin 

hâzineye ciheti taalluku olmadığı hükmen 

tayin edilmiş olduğundan hükmü mezkûre 

tevfikan maaşatın hâzinece tesviyesi gayri caiz 
olduğu ve mahkûmülehin Düyunu Umumiye 

idaresinden mahkümbihi istemesi lâzım geldiği 

ve bununla beraber işbu matlubuu mâliyece 

tesviyesi icap eylese bile 1027 senesine ait 
olmasına nazaran ı 5-3 A* lu kanun ahkâmına 
tevfikan mahalli mal memurluğuna ve kanunda 

muayyen olan müddet zarfında müracaat eyle

mesi lâzım geîip bu müracaatta yapılmamasına 

binaen matlubu verilmediği bildirmiştir.

İcabı söyleşildikte:

15-3 Nolu kanunda yazıh müddet zarfında 
mahallî en büyük mal memuruna müracaat 

edeniiyenlere 1783 .V lu kanunun neşrinden 

itibaren 6 ay daha’ müracaat müddeti verildi
ğinden zamanında müracaatla vesika almasının 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

75 7-VI-1931
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n
14S3

4866

H77

4860

^5JB

5540

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Bûyökadada Kum
salda Aııtaki Emin 

Ef.

Mallan mukabilinde 

tazminat istiyor

54

61

îzmirde tüccardan 

burduriu Tahir B. 
nezdtnde mütekait 

mülâzım Sabri B.

Hakkında verilen 

kararın Âlî karar 
heyetince ref edildi
ği halde tekaüde 
sevkcdtidiğinden şi

kâyet

Antaki Emin imzasile Yüksek Reislik maka

mına çekilen iki telgraf ve sunulan arzuhal 
Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:
Rusyada müsadere olunan malları mukabi

linde tazminat verilmesini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşi Idikte:
Mal. V. inin işarı üzerine ittihaz olunan 

8 - IV - 930 tarih ve 443 numaralı karar ile 

ona takaddüm eden müteaddit kararlar işbu 

tazminatın verileni iyeceği merkezinde olup He

yeti Uımımiyece her defasında itiraz olunma
mak suretile katiyet kesbeylediğinden B. M. M. 
dahiif nizamnamesi mucibince işbu karara 
itiraza hakkı bulunmadığının arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

67 7 -VI-1931

Mütekait 1 inci piyade mülâzimi Sabri im

zasile Yüksek Reislik Makamına sunulan arzu
hal En. imize gönderilmiştir.

Dileği
Hakkında verilen heyeti mahsusa karan 

Âlî karar heyetince ref edildiği halde tavzif 

olunmayıp tekaüde sevkolunduğundan şikâ

yet eylemek ve hiç olmazsa maaşının artırıl

masını istemektir.
M. M. V. ine yazrian tezkereye geien kar- 

şılıkt ;
Arzuhal sahibine ı 500 kuruş üzerinden 

maaş bağlanması sebebi 22-X-s39 tarih ve

360 numaralı kanuna tevfikan mebhus maaşı 

beş sene almamasından ileri gelmiş ve buna 

binaen aldığı maaşın vasatisi olan 904,84 
kuruş maaş üzerinden hizmet ettiği müddete 
göre kendisine maaş bağlanmış ve Divanı Mu

hasebatça da tescil kılınmış oluğu ve 22-X-339 

dan evvel l inci mülâzımın maaşı 800 kuruş 
tan ibaret buluhduğu bildirilmiştir.'

İcabı söyleşildikte;
1289 numarah Âlî karar heyeti kanunuriun

6 inci maddesinde «heyetçe verilen karar mü- 

kaddema verilmiş kararın rf’ini mutazammın 

ise bunlardan orduya mensup bulunanları... 

vekâleti aideleri istihdam edip etmemekte
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cS i Arzuhal verenlerin |
'3 o '
1 ^ 1  < i

adı» sanı ve otur Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği
dukları yer

muhtardır» denilmesine nazaran istihdam olun- 
i masında kauunî bir mecburiyet bulunmadı-

I gından ve 360 numaralı kanunun 2 inci mad

desi mucibince maaşının tahsisi hakkındaki 
muamelenin de kanuna muvafık bulunduğu

nun arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi 

Karar No. K. tarihi

77 7-VI-Î931

802J

5598!

829 i 

5725ı

Devlet Demiryolları 

Umum İşletme Reis

liğinde daire odacısı 

yanında Oeredeli 

Recep Ef.

Askerî malûllere ve

rilen maaş ve terfih 
zammından istifade

sini istiyor

339

Askerî malûllerden Recep Salih imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Askerî malûllara kanunen verilen maaş ve 

terfih zammından istifade ettirilmesini istemek

ten ibarettir.

M. M. Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Arzuhal sahibi malûliyetinin büyük harpte 

olduğunu iddia etmkte isede bu malûliyeHn- 

den dolayı bir hastaneye yatmadığını ve sıhhî 

muayene görmediğini ve resmî ve fennî hiç 

bir vesikası olmadığını ifade eylemesi üzerine 

bir muamele yapılmasına kanunî imkân bulun

madığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:
Malûliyetini resmî ve fennî surette isbat 

edemiyen arzuhal sahibi dileğinin yerine geti

ri lemiycceğinin kendisine, anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No K. tarihi1
78 7-VI-1031

321 Çankırı orta mektep açıkta kaldığı müdete Çankırı orta mektep resim muallimi Fahri
resim Muallimi Fahri ait maaşlarım istiyor imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal En. imize gönderilmiştir .

Dileği:
Evvelce tasfiyeye tabi tutulmuşsada bila- 

hâra D. Ş. sınca tasfiye karan /ref oJunarak 

tekrar muallimliğe tayin olunmuş isede,açıkta 

kaldığı müdete ait biriken maaşlarının varilme- 

diğinden şikâyet eylemektir.

kabı söyleşildikte:

Tasfiye kararile bir memurun memuriyetine 

hitam verilip yerine diğeri tayin edildiğinden 
bu gibiler biriken maaşlarının verilmesi halin-
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; 'Arzuhal verenlerin 

' adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzulial hulâsası j Enciiıııon karan ve ne sebepten verildiği

de bir memuriyet için 2 maaş verileceği ve 

bu ise bütçe haricinde tediyat yapılmasını 

müeddi olup buna ise kanun müsait olmadıkı 

başka suretle tesfiyesi için ise kanunî bir hü

küm bulunmadığı cihetle emsali hakkında da 

olduğu gibi arzuhal sahibine açık maaş veril

mesine kanunî imkân bulunmadığının anla

tılmasına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

Lütfiye H. Diyarbekir Eytam maaşlarının

i tezyidi hakkında

İpsala hapisanesi 

mahkûmları namına 

Akşehirli Halil ça

vuş Maraş hapisane
si mahkûmları na

mına Hacıoğlu Ak- 

kaş Edirne mah
kûmları namına Ih

san Şemsi Elaziz 

mahkumlan namına 

Ömer ve Latif, Rize 
mahkûmları namına 
Zeki, Manisa mah

kûmları namına Hil
mi Efendiler.

Mahkûmiyetlerinin 
affı hakkında

79 7-VI-1931

Lütfiye imzasile Yüksek Reislik Makamına 
sunulau arzühal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:
Melazğert kaymakamı müteveffa zevci Fer

hat B. den muhassas eytam ve eramil maaşla

rının kifayetsizliğine binaen artırjimasını veya 

sair suretle terfih edilmelerini istemekten iba

rettir.
İcabı söyleşildikte;
Kanunen muhassas olan eytam ve eramil 

maaşlarının yeni kanunda yazılı miktardan zi

yade artırılmasına kanunî imkân bulunmadı

ğının kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

80 7-VI-1931

Akşehirli Halil çavuş Maraş hapisanesi 
mahkûmları namına hacioğlu akkaş, Edirne 
makûmları namına İhsan Şemsi, Elâziz mah

kûmları namına Ömer ve Latif, Rize mahûm- 
ları namına Zeki, Manisa mahkûmları namına 

Hilmi imzalarile Yüksek Reislik Makamına su

nulan ve çekilen 6 tane”arzuhal ve telgraf 
En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

B. M. M. nin yeniden açılması şerefine 
ve islahi hal ettikleri cihetle artık cemiyyeti 

beşeriyeye nafi olmaya çalışacaklarından afla

rını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte :
Mahkûminin affi için ortada bir kanunî 

bir sebep bulunmadığı ğibi hükümetçe bu 

bapta bir kanunî teklifde bulunulmadığından 

bu yolda müracaat eden emsalleri veçhile di-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ! Encünunı kararı ve no sebepten vei’ildigi

549

54T 5
Posof kazası aha

lisi namına Rifat Ef.

Hükümetten alacak

larının bir an evvel 

verilerek mağduri

yetten kurtulmalan 

hakkında

87J_ Ödemişte birği na- Mahkûmiyetinin af- 

5768 biyesi sabık mûdû- fini istiyor, 
rû Lütfi B.

lekleri yerine getirilemiyeceğinin kendilerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

81 lO-VI-1931

Posofun Sakra köyü ahalisi namına Yüksek 

Reislik makamına çekilen telgraf En. im ize 

gönderilmiştir.
Dileği;

Öküz vebasından dolayı öldürülen hayvan

larından dolayı hükümetten istedikleri 1003 

lira 4 kuruş alacakları vaktile verilmediği 

cihetle mağduriyetten kurtarılmalarını istemek
ten ibarettir.

İk. V. in^yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Oerçi 1313 numaralı kanun mucibince 
vaktinde müracaat etmediklerinden dolayı bu 

köy halkının hayvanları öldürülmekten naşi 

verilmesi icap eden tazminat tesviye edilme- 

mişsede zeylen neşirolunan 1783 numaralı 

kanun mucibince alacaklıların hakkının tekrar 

tanınmış olduğundan alakadarana anlatılması 

kanun suretile beraber baytar müdürlüklerine 

yazıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:

1783 numaralı kanun mucibince mahkemeye 
müracaatle mazeretlerine dair hüküm alarak 
mal memurunajmüracaat eylemelerinin telgraf 
sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

82 lO-VI-1931

Ödemişin Birği Nahiyesi Müdürü sabık 
Lütfi imzasile Yüksek Reislik Makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği ;
Memuriyetten çıkarılması mağduriyetini ba

di olduğundan mahkûmiyetinin af ve refini 
istemekten ibarettir.

Da. y. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Aarzuhal sahibi nahiye Müdürü bulundu

ğu sırada Ödemişte teşkil edilen esnaf ve 

ahali bankasınin hisse senetleri bedelinden 

tahsil ettiği parayı zimmetine geçirdiği, öde
miş Ashye mahkemesinde yapılan duruşma 

neticesinde sabit olarak ceza kanununun 202
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ne sebepten verildiği

500 I Ereğli şirketi hare- 
5 3 9 5 i  ket amiri Rüstenı B .

Hâzineden mahkû- 

mûbih alacağının ve 
rilmediğinden şikâ

yet

inci maddesi hükmüne tevfikan 3  ay hapsine 

ve 6 ay memuriyetten mahrumiyetine ve eski
den bir mahkûmiynti olmadığmdan cezasının

89 uncu madde mucibince teciline karar ve

rildiği ve kendisinin affini mûstelzim bir sebep 

te bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:
Mahkemece verilen bir hükmün kanunî bir 

sebep yok iken af ve ref'ine kanunî imkân 

bulunmadığının arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

83 lO-VI-1931

Ereğli şirketi hareket amiri Rüstem imza- 

siie Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. mize gönderilmiştir.
Dileği :

Mûtegayyıp eşhastan birine izafeten hâzi
neden mahkûmü bih alacağı verilmediğinden 

şikâyet olunmaktadır.
Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:
Arzuhal sahibniin icra marifetile 16-1-930 

tarihinde defterdarlığa müracaati 1513 numa- 

rah kanunun hüküm ve nıüeddasile kabili 

tevfik görememekle beraber ahiren neşrolunan 

1783 numaralı kanun mucibince mahkemeye 
müraceatla mazereti hükmen teeyyüt eylediği 
takdirde yeniden müracaat hakkını iktisap 

edeceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte;

1513 numarah kanunun tatbiki suretine 
ait keyfiyet her nakadar tetkika degersede 

1783 numarah kanun ile hakkı tanılan arzuhal^ 

sahibinin kanunun gösterdiği yolda hakkını 

istihsale çalışmasının arzuhal sahibine anla

tılmasına karar verildi.
1

i Karar ^ K. tarihi
i
1 i 84 10-VI- 1931

305
321

Balıkesir Oiresun ' 
Nahiyesinde bulgur- i 

cu Mehmet Ef. 1

Millî savaşta göster- t 

diği fedakârlığa mu-’ 

kabil Istanbuida ,

Bulkurcu Memet imzasile Yüksek Reislik 
makamına sunulan arzuhal En. imize gön

derilmiştir.

Hamal başıhk gibi 

bir memuriyet istiyor

Dileği:
Millî savaktaki fedakârlığına mukabil İstan-
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«3 Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

341 ' Ziya Paşa İstanbul:
361 Bakır köy de Bağ- 

lard No 55 lıanede

tahsis olunan maa

şın 10 seneliğine 
mukabil emlâk ve

rilmesi hakkında

5'446

gemlik unjur bey

den Süvari tahsildarı 

Ef.

Tekaütlük muame

lesinin tesrii Hak.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

bulda hammal başılık gibi memuriyete tayini

ni istemekten ibarettir.

İcabı söyleşiIdikte :

Bu gibi hususat için doğrudan doğruya 

hükümete müracaat edilmesi muvafık olacağı

nın arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

85 lO-Vl-1931

Trabulusgarp Valisi karamanh Ali Paşa 

ahfadından Ziya Paşa imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Emlâki mazbutaya mukabil tahsis olunan 

maaşın 10 seneliğine mukabil emlâk verilme

diğinden şikâyet eylemektir.

İcabı söyleşildikte:

Emsali müracaatlar hakkında Mal. V. in
den verilen karşılıklarda bu yoldaki istihkak 

esbabının nakten haklarını temin için bir ka

nun lâyihası hazırlanmakta olduğu bildirildi

ğinde kanunun meriyet mevkiine konmasına 

intizar olunmasının arzuhal sahibine anlatılma

sına karar verildi.

Ka. No K. tarihi

86 lO-VI-931

Süvari tahsildarı Memet Şükrü imzasila 
Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En. 
inimize gönderilmiştir.

Dileği :

Tekaüdünü istediği halde hala muamelesi 

ikmal edilmediğinden teşriini rica etmekten 

ibarettir.
Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:
Arzuhal sahibinin gösterdiği rapora göre 

malulen tekâüde şevkine imkân olmadığı S. 
ve İçt. M. V. inden bildirilmiş olduğundan 

hizmet müddeti üzerinden tekaüdü yapılmak 

üzere 3-l-Q31 T. ve 9477/8 numarah tahri
ratla Bursa defterdarlığından müsaddak nüfus 

tezkeresi sureti istendiği bildirilmiştir.
İcabı söyleşildikte:

İşini gösterilen tarzda takip etmesinin arzu*
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

^  dııkları yer
Arzuhal hulâsası Krıcünıen karan ve ne sebepten verildiği

hal verene anlatılmasına karar verildi.

K. No. Karar T. 

87 loÂ^I-1931

755 ; Şarşanbada tüccar- 

5651 dan Halit zade Hü

seyin Avııi Ef.

3 400 lira zararım 

istiyor.

49 i Kulada keleşzade 

4936 Memet Ef

Hüseyin Avni imzasile Yüksek Reislik Ma

kamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği:
Poııtosçuiar zamanında uğradiğı gasp ve 

garattan mütevellit 34 000 lira zarar ve ziya
nının tesviye edilmesini istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta;
Bu suretle mutazarrır olanlara duçar olduk

ları zararların tazminine dair bir kanunî hük

mün bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:
Kanunen teyit olunmayan bir hak tanıla- 

mıyacağının arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No K. tarihi

88 lO-Vl-1931

Ziraat bankasına Keleşzade Memet imzasile Yüksek Reislik

olan borçlarının 5 makamına çekilen telgraf En. inimize gönde

senede ödemek üzere rilmiştir.

3000 liraya iblağını Dileği :

istiyor. Ziraat bankasına olan borcunun 5 senede 
ödemek üzere 3000 liraya iblağını istemekten 

ibarettir.

İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Telgraf sahibinin 600 Hra borcu bir sene 

müddetle tecil edildiği ve mumaileyhin vazi
yeti müsait olduğu halde borcunu ödemek 

hususunda daima mütemerrit bulunduğu cihetle 

istikraz talebinin is'af edilmiyeceği bildirmiştir.

İcabı söyleşildikte :
Bildirilen vaziyeti itibarile dileği yerine 

getirilemiyeceğiniıı5[telgraf sahibine anlatılma

sına karar verildi.

Karar No K. tarihi

89 lO-VI-1931
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

!
Arzuhal hulâsası j Eııciimeıı kaı*an ve ne .sebe|)ten verildiği

Ankara Atif B. ma

hallesinde Erzincan 

muhacirlerinden Ha- 

sanolu Hüseyin Ef.

Hakkının korunma

sını istiyor

99

4986
Bergamanın Cit ve 
bir kaç karyesi

Ziraat
olan
tecili

Bankasına
borçlarının

Hasanoğlu Hüseyin imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhnl Eh. imize gönderil

miştir.

Dileği:

Babasından satın aldığı evi babasının öl

mesi üzerine oğlu cebren elinden aldığından 

ve mahkemelerede elan hakkı temin ohınama- 

dığından hakkının korunmasını istemekten 

ibarettir.

Adi. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı 

lıkta :

Müşteki Hüseyinin 2 inci hukuk mahkeme

sine ikame etmiş olduğu alacak davasının sa
lahiyet harici kararile ticaret mahkemesine tev

di edildiği ve ticaret İnahkemesince cereyan 
eden muhakeme neticesinde .‘•adır olan ilamın 

müddeialeyhe berayı tebliğ kendisine verildiği 

ve başkaca bir dava ikame etmediği bildiril

miştir.

İcabı söyleşildikte:
Keyfiyetin bu suretle arzuhal sahibine an

latılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

90 lO-VI-1931

Bergamanın Doğancı ve diğer beş köy 

imzasila Yüksek Reislik makamına çekilen 
telgraf En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Tuğyan ve sam yeli dolayısile mahsulleri 

idrak edemediğinden Ziraat bankasına olan 

borçlarının tecilini istemekten ibarettir.

İktisat V. inde yazılan tezkereye gelen 
karşılıkta:

Mezkûr köyler çiftçilerinin bankaya olan 

borçlarının banka usul ve mevzuatı dairesinde 
tecil edilmesi lüzumunun Bergama Ziraat bank 

şubesine yazıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:
Usulü dairesinde bankaya müracaatla tecil
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muamelesi yaptırmalarımn telgraf sahiplerine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

91 lO-VI-1931

R. M. M. Kâtip Âza Âza

Kocaeli Giresun Bilecik Amasya Erzurum

(Mezun) Münir Hayrettin Nafiz Nafiz

Âza Âza

Oazi Antep İsparta 
Reşit İbrahim

Âza
Kayseri

(Mezun)

Âza

Mardin

Abdiirrezzak

Âza

Samsun

Memet

Âza

Sivas

Ziyaettin

Âza

Van

Münip

Âza



-  11
Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâ^sı ' Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

482J
5378'

483
5379'

Maçka hazine vekili 

Hamit Hamdi B.

tekaüt muamelesinin 

keyfi olduğundan 

şikayet

Avkat Hamit imzasile Yüksek Reislik maka

mına sunulan 2 tane arzuhal En. imize gön- 

derihîiiştir.

Dileği:

Hakkında tatbik olunan tekaüt muamele

sinin keyfi olduğundan şikâyetle hiç olmazsa 

tahsisatının artırılmasını istemekten ibarettir :

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Kanunu mahsusuna tevfikan ihtiyat zabiti 
olarak umumî harbe iştirak edenlerin hizmetlerine 

beş sene zam icrası muktazi isede mumailey

hin bu suretle umumî harbe iştirak eylediğine 

dair sicilinde bir kayıt bulunmadığmdan mez

kûr zam icra edilmeyerek tasfiyeye tabi tutul

duğu memurin kanunuuun muvakkat l inci 

maddesinin tadili hakkındaki 1026 numarah 

kanun hükmüne tevfikan ve mücadelei milliye 

zammı hakkındaki memurin kanununa müzeyyel 

madde nazara alınarak tahsis kılınan tekaüt 

maaşı kanununa muvahk bulunduğundan tezyit 

ve tashihine imkân görülmediği ve ihtiyat 
zabiti olarak umumî harbe iştirakine dair vesika 

ibraz eylediği takdirde yeniden tetkikat icra 

edileceği

Tasfiye kararının refile bir hakimliğe tayini 

meselesine gelince mumaileyh hakimlik vazi
fesini ifaya liyakat ve ehliyeti haiz olmadığın

dan aczinden dolayı tasfiye komsiyonunca 
tasfiyeye tabi tutulmak suretile tekaüde sevk 

edilerek 17-V-928 tarihinde vazifesinden ay
rıtmış olduğu ve şimdiye kadar hakkındaki 

bu karara itiraz etmediği ve siciline göre 

hakkındaki kararın refine imkân görülmediği 

bildirimiştir.

İcabı söyleşildikte :
Hakkında tatbik olunan gerek tasfiye ve 

gerek tekaüt muamelâtının kanuna muvafık 

bulunduğu ve şukadar varki umumî harbe 

ihtiyat zabiti olarak iştirakini isbat ederse 

yeniden tetkikat yapılacağı hususlarının kendi

sine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

92 10 -VI-1931
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511

5406

280

293

Keşan hapisanesinJe 

İpsalalı İbrahim Ef.

Af kanunundan isti

fade ettiği lıalde ye

niden tevkif edildi

ğinden şikâyet

596 

5492

702

5598i

Rizeli biber 

Memet

zade Yakınlarda bulunan 

araziden kendilerine 

bir miktar arazi ve
rilmesini istiyorlar

Keşan hapisanesinde mahkûm İbrahim inı- 
zasile Yüsek Reislik Makamına sunulan arzu

hal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Af ve tecil kanunundan evvelce bilistifade 
tahliye edildiği halde bilahara tekrar tevkif 
olunduğundan şikâyet eylemektir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta:
Merkum, hırsızlık, hapisaneden firar ve 

tevkifhaneden firara teşebbüs suçlarından do

layı mahkûm bulunduğu cezalar tecile tabi 

bulunmuş ise de yol kesmek suretile ahiz ve gasp 

maddesinden dolayı ayrıca Gelibolu ağır ceza 

mahkemesinin lO-H-1926 tarih ve 27-14 nu- 
marah îlamile 5 sene hapis cezasına mahkûm 

olduğu görülmüş ve bu cürümden dolayı 

merkum hakkında tatbik edilmiş olan eski ceza 

kanununun 22 inci maddesinin yeni ceza ka

nununda mukabil 495,496,497,498,499 uncu 
maddeler olmasına ve bu maddelerde yazılı cü

rümlerin ise 144 numaralı kanunun 2 inci 

maddesi mucibince tecilden hariç bırakılmasına 

mebni merkumun bu suçtan dolayı tecilden 
istifadesine imkân bulunmadığından mahkû
miyet müddetini ikmal eylemediği takdirde 
baki kalan ceza müddetinin ikmal ettirilmesi 

lazımğeldiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Suçlunun yeniden tevkifi tahliyesinde yapı
lan hatanın tashihinden ibaret ve kanuna mu
vafık bulunmakla baki ceza müddetini ikmal

den evel tahliye edilemiyeceğinin arzuhal sa
hibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihj_ 

93 lO-VI-931

Rizeli biber zade Memet imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal En. imize 

gönderilmiştir.

Dileği:
Rize Silâpzedelerinden bulunmalarila Erzu- 

rumun İspir kazasının kürdeşen köyünde veri

len arazi iskânlarına kâfi gelmediğinden civar
da bulunan araziden de verilmesini istemekten 

ibarettir.
Da. V. ine yazılan, tezkereye gelen karşı-
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Iıkta:

Rize silapzedelerine esasen 7/6 numarah borç
lanma kanununun 2 inci maddes ahkâmına'tev
fikan arazi tevzi edileceği ve şayet mezkûr 

kurdeşen köyündeki arazi bu silapzedelerin ih
tiyacına kâfi gelmezse civarındaki arazidende 

tevziaatta istifade edilebileceğine dair Erzurum 

vilâyetine tebligatta bulunulduğu ve Erzurum 

vilâyetinden alınan son telgrafta Heyeti Vekile 

kararına tevfikan tevziat icrası derdest bulun
duğu ve şayet tevzi neticesi bu arazi mevzu

ata nazaran kâfi gelmezse 1341 senesi muva- 

zenei umumiye kanunu ahkâmına tevfikan 

diğer civar köylerde bulunacak arazidende 

tevziat icrası mümkün bulunduğu bildirmiştir

İcabı söyleşildikte:

Her veçhile ve mevzuat dairesinde kendi

lerine arazi verileceğinin arzuhal sahibine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

94 10-VI-ig31

R.
Kocaeli

meznn

M. M.
Oiresun
Miiniir

K.â
Bilecik

Hayrettin

Âza
Amasya
Nafiz

Âza
Erzurum

Nafiz

Âza 

Gazi Antep 

Reşit

Âza

İsparta

İbrahim

Âza

Mardin

Abdürrezzak

Âza

Samsun

Memet

Âza

Sivas
Ziyaettin

Âza

Van

Miinip
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146 * Ahmet Rasim Ef. 
157 : Bilecik orta mektep 

tûrkçe muallimi

Tasfiyenin ref’i H. A. Rasim imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:
İstanbul P. T. idaresinde müstahdem iken 

Darülfûnüna da devam eylediğinden naşi vazi
fesine pek muntazam devam edemediğinden 

tasfiyesine karar verildiğini ve halbuki 930 

senesinde Darülfünundan diploma aldığını 

ifadesinin doğruluğunu isbat eden bu neticenin 

hakkında tatbik olunan muamelenin adle mu- 

karin olmadığından şikayet eylemektir.
Da. V. i bu efendinin P. T. T. idarsinin 

her hangi işlerinde faydah olmadığı ve kendi 
servislerinde halen de müfit olamıyacağı bildi

rilmiştir.
İlk memuriyeti muallimlik olan arzuhal sa

hibinin bir kerre de Mf. V. inden sorulması 

düşünülmüş ve yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:
Halihazırda Bilecik ikmal mektebi Tûrkçe 

muallimliğinde müstahdem olan mumaileyh 

İstanbul postanesinde memur iken 1929 sene
sinde devamsızhğına binaen hizmetinden isti
fade edilemediği için memurin kanununun 
muvakkat 1 inci maddesine tevfikan tasfiyeye 

tabi tutulduğu ve bu muamelenin cereyan etti

ği sırada Darülfünun mezuniyet imtihanlarile 

meşgul bulunduğundan hakkında ittihaz olu
nan bu tasfiye muamelesinin hayatı üzerinde 

yapacağı sarsıntıyı hatırına getirmemiş ve 

bunu Darülfünundan alacağı diploma ile iptal 

edebileceğini düşündüğü ve halbuki hakkındaki 

tasfiye kararının memur olarak tavzifine mani 

olduğu;

1930 senesinde Darülfünunu bitiren Rasim 

B. in Devlet teşkilatının her şubesinde muvaf

fakiyetle hizmet edebilecek liyakat ve kudrette 

bulunduğu, Âlî tahsil görmüş gençlere pek 

çok ihtiyaç bulunduğu böyle bir zamanda he

nüz yüksek tahsilini bitirmiş ve hizmete hazır

lanmış bir gencin hizmet harici bırakılmasını 

muvafık gömiyen V. nadir addedilen bu tas

fiye muamelesi karşısında bir kerre D. Ş. sinin 

kararını almağı düşünerek usulü dairesinde mü

racaat eylemişsede D. Ş. si Hy. U. sinde aza- 

dan bir hışmı Rasim B. in memuriyette istih-
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damı için kususî bir kanuna ihtiyaç bulun

duğu diğer kısmı da mumaileyhin muallim

likte aczi tahakkuk etmediğinden ve bu tasfiye 

muamelesinin tatbikından sonra Darülfünun ede

biyat şubesinden mezun olması dolayısile memu
rin kanununun muvakkat maddesinin şumulû 

dairesinde bulunmadığından muallimlikte 

istihdamı muvafık olacağı içtihadım izhar 

ederek bir karara varamadıkları ve B. M. M. 
inin reyine bıraktıkları bildirmiştir.

Mes'ele dikkate şayan görülerek Da. V. 

inden davet olunan salahiyettar P. T. T. zat 

işleri müdürü Naci B. huzurila yapılan tetkikte:
Rasim B. in ilk tasfiye kararını veren komis

yonda müfettiş ve mürakiplerin dahil bulun
mamaları hasebile mumaileyhimin de dahil 

olacağı meselenin yeniden tezekkürü P. T. T. 

U. M. lüğünden ihtar olunması üzerine yeni

den teşkkül eden komisyonda ve Rasim B. in 

ismi hizasındaki meşruhatta müfettiş ve müra- 

kiplerin muteriz bulundukları görülmüştür.

İcabı söyleşildikte:

Memurin kanununun muvakkat 1 inci 

maddesi Devlet hizmetine hiç bir veçhile işe 

yaramayacak ve kendilerinden istifade edile

meyecek olanların kadrodan ihracım istihdaf 

eylemesine arzuhal sahibinin tasfiyeye tabi 
tutulması devamsızhğmdan inbias edip bu hali 
vazifesini tanımamak, ötede beride dolaşarak 
vazifesini ihmal etmekten ileri gelmeyüp belki 

meslekinde veya hayatında daha ziyade mu

vaffak olmak için îlim ve irfan kazanmak kas

tına matuf bulunduğu ve 2 inci tasfiye komis

yonuna dahil olan müfettiş ve mürakiplerin 

bu hakikati anladıklarından dolayı muma

ileyhin tasfiyesine yanaşmadıkları cihetle 

her devlet dairesinde müsamaha oluna gelen 

bu vaziyetin tasfiyeye esas ittihaz edilmesi 

En. inimizce muvafık görülmeyerek arauhal 

sahibi hakkındaki tasfiye karannın refine ve 

keyfiyetin evvelemirde Da. ve Mf. V. lerine 

iblağından ve dahili nizamnamenin 57 inci 

maddesi mucibince katiyet kesbettikten sonra 

kendisine anlatılmasına karar verildi.
Karar No K. tarihi

95 14-VI-1931
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İstanbul Bey Oğlu 

Galâtada Minarva 

hanmda 21 - 23- nu
marada Mehmet Ali 

Bey

Halil Efendiye ma

luliyetinden dolayı 

maaş tahsis edilmesi 

hakkında

Malûl Gazi Ali oğlu Halil vekili Mehmet 
Ali imzasiie yüksek reislik makamına sunulan

2 arzuhal Halil tarafından çekilen telgraf En . 

imize gönderilmiştir .

Dileği :
Vekili bulunduğu Halile hernedense ma- 

İLiliyê  maaşı tahsis edilmediğinden şikâyet 

olunmaktadır .

Millî M. V. ine yazılan karşılığa ve davet 

olunan salâhiyettar memurun verdiği izahata 
göre :

I — Halil 339 senesi mayısında esir ol - 
duğunu ve her iki gözünün esarette görmez 
olduğunu iddia etmekte isede künyesi meşru

hatına nazaran 333 senesi Nisanından itibaren

3 ay tebdilihava ile memleketine geldiği ve 

Ağustos 333 te tekrar sevk edilen mumaileyh 

15 - III - 334 te firari olduğu mukayyettir . 
Şu hale göre 333 te esarete düştüğü iddia 

edilen Halil ayni sene iptidalarında tebdili - 

hava ve 334 te firar ediyor ve bu firardan 

sonra şevki kaydi yoktur .
II — 336 Senesi Mayıs ayında esaretten 

gelen ve Selimiye seferi sevk komisyonunun 
594Q - 75870 numaralı tezkeresi üzerine kay- 

diyapıldığı zaman malûl olduğuna dair hiç bir 

kayit ve malûmat dahi olmadığı ve iddia 
olunduğu gibi esaretten geldiğini müteakip 
Haydarpaşa Hastanesinde yatmamıştır .

III — Esaretten gelenlerin malûl olanları 

hastanelere yatırılmış ve haklarında muamele 

yapılmıştır , olmayanlar da seferi sevk komis - 

yonunun muvakkat vesikalariyle terhis edilmiş

lerdir ki Halil de bu meyanda terhis edilmiştir.

IV — II - V - Tarihinde 1790 neferi 
hamilen İstanbul:, gelen üsera- kafilesi listele - 

rinde kaydi olan Hlilin malûliyet ve esaret 
hayatına dair meşruhat bulunmadığı da evrak 

arasında bulunan ve şubesine yazılan İstanbul 

M. M. komisyonunun 28 - J5 - 340 T . ve 6495 
No: siyle bildirilmiş ve Halilin iddia edilen 

işbu malûliyetinin zehirli gaz tesirile alakası 

olmadığı rapor ve rapor suretlerile mueyyet 

bulunmuştur .

V — Halilin iddia ettiği malûliyetinin 

vazife ve esaret hayatıyla alâkadar olduğunu
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1382
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rûfelcası Devrek

ve
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teyit edecek 336 senesinde ve esaretten av - 

detinde diğer emsali gibi muayeneye tabi tutul

muş ise raporlarının ibrazına vabeste bulun

muştur.

İcabı söyleşiIdikte ;
İşbu izahattan hariç olarak künyesi meşruha- 

tinden da anlaşıldığı üzere Halilin 20-IV-338 

tarihinde Puiatlı seferisevk komsiyonuna gön

derilmesi ve tebdili havrasının hitamına mebni 

îneboluda bilmüayene 12-11-330 da Oarp cep
hesine sevk olunması ve 19-III-339 da tekrar 

tebdili hava verilmesi esaretten avdeti olan 

336 tarihinden sonra kendisinde sevk kabili

yeti görülmesine mütevakkıf olup aksi takdir

de sevk olunamıyacağı gibi kendisine tebdili 

hava verilemiyeceği ve askerden ihraç muame

lesi yapılarak malûller ahkâmına tabi tutulacağı 

derkâr bulunmasına binaen şimdilik kendisine 

malul muamelesi yapılmağa kanunî imkân 
olmadığının bu mülahazat ve istitlââtın aksini 

isbat ederek bir maluliyet raporu gösterdiği 

takdirde hakkı mahfuz bulunduğunun kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar A- K. tarihi

96 14-VI-193I

Tütün zer'i ne müsade 
edilmesi hakkında

Devrek tütün zürraından Çolenoğlu İbrahim 

ve arkadaşları imzasile Yüksek Reislik Maka
mına çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir

Dilekleri:

Kazalarında tütün zeri memnu olduğuna 

dair kendilerine malûmat verilmediği cihetle 

tütünlerini ekmek ve idrak etmek üzere bulun

muşsa da İnhisar idaresi kal'a teşebbüs edece

ğinden mağduriyetten kurtarılmalarını istemek

ten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:

Telgraf sahiplerinin senevi ektikleri tütün 

miktarının 20—50 kiloyu geçmediği ve bu 
tütünlerin de satılmıyarak senelerce ambarda 

beklediği, kanuna muhalefetlerinden dolayı 
mahkûm edilmekle beraber geçen sene ektik

leri tütünlerin de yarımşar dönümden az ve 

ruhsatsız olması sebebile kanuna tevfikan 

930 senesi Temmuzunda kaledildiği ve ancak
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262 Mehmet Ef. Tekirdağ Açık maaşı istiyor 

5151' Haci isa mahallesin

de kanlı mescit so

kak No. 6 hanede

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

yokarda söylenen mahkûmiyetlerinin 70 numa
ralı tütün inhisarı kanununun neşrine tekaddüm 

eden tarihte vaki ve mezkûr kanunun muvakkat 

maddesi mucibince affe dahil olmasına binaen 
önümüzdeki senede kanunî şartlar dairesinde 
istedikleri kadar tütün ekebilecekleri bildiril

miştir .

İcabı söyleşildikte :

Kanunun hükümlerinden istifade eylemele

rinin telgraf sahiplerine anlatılmasına karar 
verildi ,

Karar No. K. tarihi

97 17-VI-1931

Tekir 'dağ evrak memuru sabıkı Mehmet 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan

2 tane arzuhal En. inimize gönderilmiştir.

Dileği :

Hayrabolu nufus memurluğundan tasfiye 

edilmiş isede D. Ş. sınca işbu karar refedildi- 

diğinden açıkta kaldığı müddete ait maaşının 

verilmesini istemekten ibarettir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta
Müstedi ötedenberi arkadaşlarila eyi geçin

memek ve iş sahiplerinin işlerini iglak etmek 

gibi uygunsuz hallerinden dolayı Hayra bolu 

kazasının dombazlar nahiyesi nüfus memur

luğuna tayin kılınmışsada müayyen müddet 
içinde memuriyeti başına gitmediğinden vilâ

yetçe müstafi addedildiği ve kendisinin diğer 
memurlar arasında tasfiyeye tabi tutularak 

vuku bulan itirazı üzerine tasfiye kararı D. Ş. 

sınca refedilmiş isede tasfiye edildiği zaman 
müstafi bulunduğundan sabık memuriyetine 

iadesine ve açık maaşı verilmesine imkân 

görülmediği ve bununla berabar iktidariyla 

mütenasip memuriyet açıhnca tayini teemmül 

edileceği bildirimiştir.

İcabı söyleşildikte:

Tasfiye kararı alan memurların memuriyet

lerine nihayet verilip yerlerine diğerleri tayin 

edildiğine binaen bir memuriyet için iki maaş 

verilemiyeceği münasebetile açık maaşı verilme 

sine kanunî imkân bulunmadığından sarfı

nazar arzuhal sahibinin zaten müstafi olması 

hasabile açık maaşı istemğe evla bittarik hakkı
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^  dukları yer ı

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

494 , 

5389!

494

5389

Doğan B. Belediye 

reisi Mehmet B.

Sulh mahkemesinin 

ilga edilmemesi H.

166
5055

Langacı zade Hüse
yin B. Tosya

Bankanm ikraz müd

detinin artırılması 

bazı miktarının azal
tılması H.

olamıyacağının kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

! Karar No K. tarihi

98 17-VI-1931

Doğan Bey Belediye reisi Mehmet ve ar
kadaşları imzalariyle yüksek reislik makamına 

çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir .

Dilekleri :

İlgası düşünüldüğünü işittikleri sulh mah

kemesinin ilgası cihetine gidilmemesini temen

niden ibarettir .

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

İşbu mahkemenin ilgası hakkında şimdilik 

bir tasavvur bulunmadığı bildirilmiştir .

İcabı söyleşiIdikte :

Sulh mahkemesinin ilgası hakkındaki endi

şeye mahal olmadığının telgraf sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi .

Karar No K. tarihi

99 17-VI-1931

Çiftçiler namina Langacı zade Hüseyfn im- 

zasile Yüksek Reislik Makamına çekilen telgraf 

En. imize gönderilmiştir.
Dilekleri:

Ziraat Bankasınca ikraz müddetlerinin artı
rılıp faiz miktarının azaltılmasını istemekten 
ibarettir.

İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Telgraf sahiplerinin bankaca 7o 50 ye ya

kın faiz ve komüsyon ahndığı hakkında vuku- 
bulan şikâyetin yalan olduğu ve borcunu öde

mekte tereddüt göstermesi dolayisile sandıkça 

banka alacağının tahsili cihetine gidilmesinden 

darılarak bu yolda şikâyette buluniuğu ve 

kendisinden banka mevzuatı dairesinde %  9 
faiz ve %  1 komüsyonda artık bir para alın
madığı bildirilmiştir-

İcabı söyleşildikte:
Şikayeti yerinde bulunmadığının telgraf 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar A* K. tarihi

100 17-VI-1931
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adı, sam ve otur

dukları yer

633 i İmraniye muhtarı 

55İ29İ Mustafa Ef.

338

5229

Bağdatta caddei ke

birde berber Ada

nalı Bayram oğlu 

Mustafa Ef.

tabiiyet meselesinin 
biran evvel hallini 

istiyor.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Hastalıktan dolayı 

öldürülen hayvanla

rının verine tazmi - 

nat istiyorlar

İmraniye köyü halkı namına Muhtar Mus

tafa çavuş imzasile yüksek reislik makamına 

çekilen telgraf En. imize gönderilmiştir .
Dilekleri:

Sığır vebasından dolayı öldürülen hayvan
ları tazmin edilmemesinden naşi yeniden öküz 
tedarik edemeyip ziraat edemediklerinden iş 

bu tazminatın bir an evvel verilmesini iste - 
mekten ibarettir .

İk. V. ine yazılan tezskereye gelen karşılıkta:

Muhtelif vilâyetlerde sığır vebasına tutul

duklarından dolayı öldürülen hayvanat tazmi

natı olarak münakale suretile istenilen 60000 
liraya mukabil 34000 Hra tahsisat kabul edi

lerek işbu para tahakkukat nisbetinde vilâyet

lere tevzi olunduğu ve bu arada 15000 lira 

tahakkuklu Sivas vilâyetine de ancak 5000 

lira verilebildiği ve İmraniye köyü halkı ala

caklarının bu paradan verilmesinin işbu vilâ - 

yete yazıldığı bildirilmiştir .

Karar No. K. tarihi

101 17-VI-1931

Berber Adanah Bayramoglu Mustfa imza- 
sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dileği :

Bağdatta bulunduğundan tabiiyet mes’lesi 

nin bir an evvel hallini istemektedir.
Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Bağdatta mukim Adanah arzuhal sahibi 

Adananın istihlâsı sırada memleketimizi 

vesikasız terk et;iği ve halen türk vatandaşı 

sıfatını haiz olan mumaileyhin memleketine 

avdet için vaki müracaati kabul ve kendisine 

tebliğ edilmiş isede yaşıtlarila askerlik yapma

mış olduğu cihetle avdetini müteakip silâh 

altına ahnacağı için Türkiyeye dönmek isteme

diği;
Ancak ahiren Bağdat elçiliğimize müracaat 

ederek askerliğini yapmak için [Türkiyeye 

avdet edememekle beraber , naktî bedel vere

bileceğini beyan etmiş ve keyfiyet M. M. V. i 

vermek istediği naktî bedelin kabulü kendi
sinin ana vatana avdetle 6 ay talim hizmetini 

yapmasına mütevakkıf olduğunu ve aksi takdir
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adı, sam ve otur

dukları yer

Arzulial hulâsası

652

5554

Mamet Zûhtû

arkadaşları

Ünye.

ve

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

de hakkında vatandaşlık kanununun tatbiki 

lâzım geleceği bildirilmiş ve Bağdat elçiliği 
vasatatila keyfiyetin kendisine tebliğ edilmek 

üzere H. V. ine yazıldığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Vatana avdet arzusunda ise vatandaşlık 

icabatnıa itaat zarurî bulunduğunun arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

102 7-VI-1931

346

366

Malatya hapisane- 

sinde bütün mah

kûmlar namına Bul

gurlu Memet

Borçlarının 20 sene Menıet Zühtü ve arkadaşları imzasile Yûk- 

ye iblağını istiyorlar sek Reislik makamına çekilen telgraf En. imize 

, gönderilmiştir.

Dilekleri;

Son senelerde hükümsüren kuraklık ve sair 

I avarız dolayısile metruk mallardan satın aldık

ları hane, dükkân ve sairenin taksitlerini vere
mediklerinden borçlanma kanunu mucibince 

taksitlerin 20 seneye iblağını istemekten iba
rettir.

İcabı söyleşildikte :

1771 numarah tasfiye kanunu mucibince 

ait olduğu makama müracaat eylemelerinin 

telgraf sahiplerine anlatılmasına kara verildi.

Karar No K. tarihi

103 17-VI-1931

Mahkûmiyyet lerinin 

affını istiyorlar
Malatya hapisanesi mahkûmları namına 

Haşan çavuş imzasile Yüksek Reislik makamına 

çekilen telgraf Encümenimize gönderilmiştir.
Dilekleri:

Mahkûmluklarının affını istemekten ibaret
tir.

İcabı söyleşildikte:

Ortada kanunî bir sebep yokken ve bahusus 

böyle umumî sürette af yapılması kabil ola- 

mıyacağının telgraf sahiplerine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. K. tarihi

104 17-VI-1931

464 I Kocaeli vilâyeti Çı- 

5360; narhkariyesi ihtiyar 
heyeti

Tarlalarına fazla ver

gi vazedildiğinden 

şikâyet

Kocaeli - Çınarlı Köyü muhtar ve ihtiyar 

meclisi azalan imzalarile Yüksek Reislik ma

kamına sunulan arzuhal Encümenimize gönde

rilmiştir.
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

169 i 

180

899

5796’

377 I 

5268

Ispartanın Hocazade 

mahallesinde Hacı 
Süleyman Ef. Vakfı 

mütevellisi Hoca 
Şükrü Ef. mahdumu 
Hakkı Ef.

Mütevellisi bulun

duğu vakfın yedin
de bırakılması H.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekleri:

Tarlalarına takdir olunan kıymet fahiş ol

duğundan tadilen tenzilini istemekten ibarettir.

Ma. V. ne yazılan tezkereye gelen karşıhkta:

Mükelleflerin ayrı ayrı müracaaktla tadil ta
lebinde bulunmaları iktiza edeceği bildirilmiş
tir.

İcabı söyleşildikte:
Bu günlerde B. M. M. ince kabul oluna

cak arazi vergileri kanununda köylünün arzu

larını tatmin edecek hükümler bulunduğu ci

hetle mezkûr kanunun meriyet mevkiine konu
lur konulmaz kanunun tarifi dahilinde tadil 
teklifinde bulunmalarının arzuhal sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

105 17-VI-931

Hoca Şükrü Ef. imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan (4) arzuhal En. imize gön
derilmiştir.

Dileği:
Mütevellisi olduğu vakıf hanm tevliyeti 

ühdesinden ref olunduğundan tevliyetin ipka 
olunmasını istemekten ibarettir.

Evkaf Umum müdürlüğüne yazılan tezkereye 
gelen karşıhkta:

Ispartada Haçı Süleyman Ef, vakfı tevliyeti 
930 senesi Evkaf bütçe kanununun 6 mcı 
maddesile merfu olduğu cihetle mezkur vakfa 

ait hana vaziyet edilmiş olduğu ve müstediye 

tevliyet ve tedrisiyet mukabili olarak muhassas 

bulunan senevi 237 lira 80 kuruşun da alel

usul tesviye edilegeldiği ve başkaca yapılacak 

bir muamele görülemediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:
Bütçe kanunlarının hükmü gerçi bir seneye 

mahsus isede bir sene bütçe kanununda kabul 

olunan maddenin her seneki bütçelerde mer

iyetinin devamı kabul olundukça mamulünbih 

olacağı ve yapılan muamele kanuna muvafık 
bulunmakla muamelenin tağyirine hacet görül

mediği liMSuslarının arzuhal sahiplerine anla
tılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

106 17-VI-1931
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Arzuhal hulâsası ' Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

302

5191

Osman

Sinop
Ef. Maaşına zam yapıl

masını istiyor

Veli oğluOsman imzasile Yüksek Reislik ma

kamına sunulan arzuhal En. imize • gönderil

miştir.

Dileği:

Tütün beyiyelerinden alınan ikramiyelerin 

müsavi olarak tavziile beraber maaşınada7u25 
zammını istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı
lıkta:

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt 

kanununun 57 inci maddesi mucibince 7o25 
zam derece üzerine tekaüdü icra kılınan zabitan 

ile mensubini askeriyeye ait olup efrada 7ol0 
zam yapılmış olduğu;

Ve. M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 
karşı lıktada:

Beyiye 7o3 lerinden biriken paranın efrat 
ve zabitana tefrik ve tevzi edilen miktarından 

bir şikâyeti varsa bu bapta 1 485 numarah 
kanun ahkâmına tevfikan muamele olunduğu 

başkaca cihetlerden bir itirazı varsa bu cihetin 

tafsilen yazılması icap cdeceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Tekaüt maaşına zam meselesi (1683) numa

ralı kanunun 57 inci maddesile ve tütün be- 

yileri 7o 3 ünün tevzi ve taksimi ise (1485) 
numarah kanun ile tesbit olunup bunun hari
cinde bir muamele yapılması kanunen mümkün 
bulunmadığının arzuhal sahibine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. K. tarihi

107 17-VI-1932

369 i Adana Demirköprü 

389 ' civarında Behzat B. 

in hanesinde Kemal 

B. zevcesi Behzar 
Hanım

Ermenilerin zevcine 

yapılan işkenceler

den şikâyet

Kadıköy Belediye Müdürü esbak Kemal B. 
zcvcesi Behzar imzasile Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzuhal encümenimize gönde
rilmiştir.

I Dileği;

I 3-VI-919 tarihinde Şamdan îstanbula avdet 

I ederken Erıneniler tarafından vapurda cevcine 

I dürlü işkenceler yaptıklarından maada hapis

ten ve idamdan kurtarmak için Şamda sattık

ları dört evleri bedeli olan 22 000 lirayı 

fidyei necat olarak aldıkları gibi İstanbula 

gönderilen 16 000 lira kıymetindeki eşyala

rını yine Ermeniler gaspeyledikleri cihetle
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası I Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

348 I Faik Ali B.
367 İstanbul Beyoğlunda 

i cihangirde büyük 

ada apartmanında

Yapılan tekaüt mu

amelesinden şikâyet

işbu zarar ve ziyanlarının Mersindeki Ermeni 

emvalinden tazmin ettirilmesini istemekten 

ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Adana vilâyetinin tahriratında mumaileyh 
Adanada ailesile beraber perişan bir vaziyette 

olup -şayanı merhamet oldukları ve En. imizde 

hazır bulunan Cebelibereket Mebusu Naci 

Paşa da Kemal Beyin bugün meflûç ve zaru

reti halde bulunduğu bildirilmiş isede ve 
encümenimizce de lütfü atıfata şayan görül

müşse de arzuhala bağlı Mal. V. nin Da. V. 

ine yazılan tezkerede de izah edildiği veçhile 
mumaileyhin Mersinde Fransızlara verdiği 
para ile îstanbulda Ermeniler tarafından ahn- 

dığını bildirdiği eşyalar bedelinin hâzinece 

tazminine veya zarar ve ziyanlarına mukabil 

kendisine Ermenilerden metrûk her hangi bir 

gayri menkulün verilmesine kanun hükümleri 

müsait olmadığının tetkikat neticesinde anla
şılmış olmakla keyfiyetin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.
Karar No. K. tarihi

108 17-VM931

Faik Ali imzasile Yüksek Reislik makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir .

Dileği :
Yapılan tekaüt muamelesinde kanunsuzluk 

olduğundan mağduriyetinin refi hakkındaki 

arzuhali üzerine En. imizce ittihaz olunan 

karar B. M. M. ine tevzi olunduktan üç gün 

sonra intihap tecdit olunduğundan mezkûr 

karar katiyet kesbetmediği gibi dahili nizam

namenin 69 uncu n addesine göre de hemde 

keenlemyekün hükmünde bulunduğundan 
iddiasının yeniden tetkikini istemeketn ibarettir.

İcabı söyleşildikte :

26 mart 931 tarihinde tecdidi intihaba 

karar verilmişsede:
Teşkilâtı esasiye kanununun ISüncü mad

desinin 3 üncü fıkrası « Sabık Meclis lahik 
meclisin içtinıaına kadar devam eder »denilme

sine ve yeni meclis 5-V-931 tarihinde toplan

masına mebni kararın 23-111-931 tarihinde 

tevzi olunduğuna göre bu tarihten 5-V-931
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

1

Arzuhal hulâsası j ETicümen kararı ve ne sebepten verildiği

tarihine kadar bir ay 12 gün geçmiştirki 

şu suretle eski Meclisin faaliyeti zamanında 

verilen işbu karar üzerinden dahili nizamna

memizde yazıh bir ay müddet itirazsız geçmiş 

ve katiyet kespetmiştir.

Dahili nizamnamenin 6Q uncu maddesi 
müeddasi ise hükümsüz kalan lâyiha ve tekliflere 

ait olup arzuhal En. imizece kararlarila 

bir münasebeti olmadığı madde metninden 

sarahaten müstebandır.

Şu hale göre En. 23-111-931 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulan kararının 57 inci 

madde mucibince katiyet kesbettiğine kani 

bulunmakla işbu mevzu üzerinde yeniden mü

zakere açmağa lüzum görmediğinin arzuhal sa

hibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

668

5564

Yuvanaki Çimenoğlu Barodan terkin edi- ' 

İstanbul Beyoğlu len kaydının yeniden 

İstiklâl caddesinde icrasını istiyor | 

224 numaralı mağa
zada

109 17-VI-931

Yuvanaki Çimenoğlu imzasile Yüksek Reis

lik makamına sunulan arzuhal En. inimize 

gönderilmiştir .

Dileği:
Barodan terkin edilen kaydının yeniden ic

rasını istemekten ibarettir.
Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Arzuhal sahibinin silivride yunanhlar mu
vacehesinde irat ettiği nutukta kaymakam 
bulunduğu her yerin hatta mihaliççık kazası

nın bile yunan işgaline uğraması kendisinin 

kudumuna delalet ettiğini tefahurla beyan 

ederek hissiyatını izhar ve Enver Pş. zevcesi 

davasında da İngiliz mahkemesinde leh ve 

aleyhte bir takım vesikalar ihzar ettiği ve 

gazetelerle ilâmlar neşrederek ecnebi mahfelle- 

rinde dava kabulüne amade bulunduğu ve 

deruhte ettiği işlerdede selâmet ve sami

miyetle hareket eylemediği tezkiye neticesinde 

aleyhine 12 rey verildiği anlaşılması üzerine 
7 reyi ttifakla kaydının terkinine karar verildiği 

ve bu karara itirazı üzerine tasdik edilerek 

katiyet kesbeylediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Verilen izahate göre bu bapta verilen karar 

kanun ve emsaline muvafık bulunmakla tağyi-
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dukları yer

f

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

65 j_

5553

İstanbul galatada a- 

bit hanında 3  No 

yazıhanede hukuk 

mezunlarından Yan- 
ko Eftihidis Ef.

110 17-VI-1931

Barodan terkin olu

nan kaydinin yeni

den yapılmasını is
tiyor.

518

3861

İbrahim Ef. Palu 

Ohu nahiyesi Bey 

deve karye myhtarı

ellerindeki arazinin 

gasbedildiginden şi

kâyet

Hukuk mezunlarından Yanko Efendi imza- 

sile Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 
En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Barodan terkin olunan kaydinin yeniden 
yapılmasını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşıhkta

Avukatlık kanununun' muvaakat maddesi 

mucibince 340 senesinde teşekkül eden Mec

lisi tefrikçe mumaileyh indettezkiye 2 kabule 

karşı 7  mûzekki reddini muvahk görmesine 

ve dosyası yolsuz ve tezvirkâr hareketi itiyat 

eylediğini teyit eylemesine binaen 8 rey ekse
riyetle kaydinin terkinine karar verilmiş ve 

mumaileyhin vaki itirazı üzerine yapılau tetki- 

kat neticesinde kaydinin terkin karan tasdik 

edilerek katiyet iktisap eylemiş olduğu bildi

rilmiştir.
İcabı söyleşi Idikte:

Kanun ve usulü dairesinde yapılmış terkin 

kaydinin tashihini mucip kanunî bir sebep 

görülemediğinin arzuhal sahibine anlatılma

sına karar verildi,
Karar No. Karar tarihi 

111 17-V1-1931

Palonun Ohu Nahiyesi Beydeve köyü 

muhtarı İbrahim imzasile Yüksek Reislik ma

kamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği:

Necip ağa namındaki şahsın cebir ve tegal- 

lübü ile ellerindeki arazinin gasbcdileceğin- 

den şikâyet eylemektir.

Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Necip ağanın olduğu iddia olunan tarlanın 
mumaileyhe ait olmayup Hhmet ağa namında 

başka bir şahsa ait olduğundan tevziata dahil 

edilmediği ve kendisine yapıldığı iddia olunan 

cebir ve tecavüzünde aslı olmadığı bildirilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası

1

Enciimen kararı ve ne sebepten verildiği

i

İcabı söyleşildikte:

İddiası varit olmadığının arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

357 ! 

347 I
İstanbul Darülfünun 

îlâhiyat Şubesi A- 

rapça Muallimi Rifat 

B.

Tekaüt muamelesi

nin keenlemyekün 
tutulmasını istiyor

263

5152

Madazi zûrraı na

mına muhtar Salih 
Ef.

Ziraat bankasına o- 
lan borçlanmn te

cili hakkında

112 17-VI-1931

Darülfünun Arapça muallimi Rifat imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan 2 arzuhal 

Encümenimize gönderilmiştit.
Dileği:

Heyeti mahsusaca verilen kararın katiyet 

ifade ettiğinden dolayı biliztırar tekaüdü teka

üdü istemiş ve muamelesi yapılmış isede ahi

ren Âlî karar Heyeti eski karan ref eylediğin

den tekaüt muamelesinin de keenlemyekün tu

tulmasını istemekten ibarettir.

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Arzuhal sahibinin tekaütlüğünün ref'ine 

V. çe lüzum görülmediği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Şu halde arzuhal sahibinin tekaütlüğünün 

ref'ine Hükümetçe lüzum görülmediğinden di

leği yerine getirilemiyeceğinin kendisine anla

tılmasına karar verildi.
Karar K. Tarihi

Muhtar Salih imzasile Yüksek Reislik ma

kamına çekilen telgraf En. imize gönderil

miştir

Dileği

Ziraat bankasına olan borçlarının tecilini 

istemekten ibarettir.
İk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Borçları tecil edilerek yalnız faiz ve ko- 

müsyonlannın tahsilile iktifa edilmesi hak- 
kındaki Madazı köyü halkı talebinin banka 

usul ve mevzuati dairesinde muamele yapıl

masının mahalline yazıldığı Bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:
Mahalli Ziraat bankasına müracaat eyleme 

lerinin telgraf sahiplerine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No K. tarihi

114 17-V1-1931
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası ' Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

656 ' 

55481

İstanbul lâleli apart

manları gümrükçü 

zade Tacettin B.

Hukuk usulü muha- J 

keme kanununun 33 

üncü maddesinin tef

sirini istiyor.

714

5610

Sabık Pertek müs- 

tantıkı Cemil B. 

Fatsa

Pertek müstantıklı- 

ğından istifa ederek 

Ayvalık müstantık 

lığına tayinini isti
yor

Ahmet tacettin İmzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. imize gönderil

miştir.

Dileği;

Hukuk usulu muhakeme kanununun 33 

; üncü maddesinin tefsirini istemekten ibarettir.

Ad. V. ince yazılan tezkereye gelen karşı- 
! lıkta:

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 33 

' üncü maddesindeki mafevk mahkeme tabirin- 

I den maksat temyiz mahkemesi olduğundan 

I tereddüt ve tefsire mahal olmadığı bildirilmiştir 

j İcabı söyleşiIdikte;

! Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına ka

rar verildi.

; Karar No K. tarihi 

I ___  115 17-V1-1931

i Pertek müstantıkı sabıkı Cemil imzasile 

I Yüksek Reislik makamına çekilen telgraf En- 

i cümenimize gönderilmiştir.
Dileği:

' Sıhhî ahvali ilcasile Pertek müstantıklığın- 
! dan istifa eylemiş ve Ayvalık müstantıkhğına 
i tayinini istirham eylemişsede cevap verilmedi

ğinden şikâyet eylemektir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

1 — Arzuhal son memuriyetinden 23-I-92Q 
j da ayrılmakla memuriyetten infikâki iddiası 

veçhile 3 sene değildir.
n — 10 - IV - 929 da Of müstantıkhğına 

i talip olmuş isede münhal olmadığından dolayı 

I Ordu Müddei Umumiliği vesatatile lâzımgelen 

 ̂tebliğat yapılmış, 9-X-929, 29-X-929 tarihle- 
; rinde iki defa vaki müracaatlarına o sırada 

! münhal olmadığından dolayı bittabi tayin edi

lememiştir. 3 üncü defa harcırahsız bir memu- 

I riyete tayini hakkındaki müracaatına da, Ordu 

Müddei Umumiliği vasıtasıyla:

« Memurin kanununun 66 mcı maddesi 

mucibince sıra beklemek mecburiyetinde bu

lunduğunun ve sırası geldiğinde tayini tabiî 

bulunduğuna »; dair tebliğat yapılmıştır.

III — Ayvalık müstantıkhğına gelince; mes

lek mektebi mezunlarından 80 kişi sıra bekle

mekte ve orada gerek mezun ve gerek kendisi
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

7U

5607

22£

208

Lâdik belediye reisi 

Hafız Memet B.

1

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

gibi ve daha evel müracaat edenlerden 30 

kadar talip bulunmasına mebni talebi intihap 

encümeni listesine ithal edilmiştir; denilmek

tedir.

İcabı söyleşiIdikte:

Verilen izahat ve tafsilâta göre şikâyete 

hakkı olmadığının kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar A" K. tarihi 

116

kazalanndaki Sulh 

mahkemesinin asliye 

davalarım rüyet 

edecek şekle ifrağını 

istiyor

17-VI-1Q31

1378 Kara taş 9 Eylül Oğlundan kalan ma- 

482^i sokak 52 No hanede | aşın kesildiğinden

Rabia H. yeniden kendisine 

tahsis olunmasını 

istiyor

Ladik belediye Reisi tarafından Yüksek 

Reislik makamına çekilen telgraf En. inimize 

gönderilmiştir.

Dileği:
Kazalarındaki sulh mahkemesi teşkilâtının 

asliye davalarını rüyete salih bir şekle ifrağını 

istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Bu kazada asliye mahkemesi teşkiline lüzum 
bulunup bulunmadığı tetkik edilmekte olup 

elde edilecek neticeye göre tahsisat ta müsait 

olduğu takdirde taleplerinin yerine getirileceği 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:
Tetkikat neticesile tahsisatın müsnadesine 

intizar zarurî bulunduğunun telgraf sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

117 17-VI-1931

Rebia imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği: ,
Şehit oğlundan tahsis olunan maaşın kesil-- 

diğinden bahsile maaşının yeniden tahsisini 

istemekten ibarettir.

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

lıkta :
Arzuhal sahibinin oğlu iddiası veçhile cep- 

hei harpte şehiden değil 9-X-332 tarihinde 
Karahisar hastananesinde ( zatülema) dan vefat 

eylemiştir.

Hastahktan vefat eden efrad eytamına ma

aş tahsis kılınmaması ve evvelce tahsis 

kıhnmış olan maaşların kesilmesi Maliye
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

620
5516

340^

5231

Kartal istasyon cad

desinde Eczacı Me- 

met Beyin nezdinde 

Mülâzım Ruhi B. in 

zevcesi Bedriye H. 

İstanbul

müdavimi agâh B.

Zevcine tahsis olu

nan malûliyet maa

şının 1 inci sınıfa 

çıkarılmasını istiyor

Vekâletinin Q - III - 336 T. ve 220/2630 

numaralı tebligatı icabından bulunmakla 

arzuhal sahibinin maaşı da diğer emsali 

arasında kesilmiştir denilmektedir.

İcabı söyleşildikte:

Efrat eytamına maaş verilmesi şehadetile 

mümkün olup halbuki müstediyenin oğlu has

tanede öldüğünden dileği yerine ketirilemiye- 

ceğinin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K- tarihi

118 17-VI-1931

Mülâzım Ruhi Ef. zevcesi ve vasiyesi Bed
riye imzasile Yüksek Reislik Makamına sunu

lan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Malûl zevcine tahsis olunan malûliyet ma* 

aşının ı inci dereceye çıkarılmasını istemekten 

ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar
şı hkta:

Arzuhal sahibinin istihdam kabiliyetini 
selbeden ve zevali kabil olmıyan ve bir aklî 
müessesede bulunmasını icabeden ruhî malû- 

liyeti hasebile 1122 No. h kanuna tevfikan

1 inci derece üzerinden tekaütlüğü 7-VIII-930 

tarihinde Âli tasdika iktiran eylemiş isede 

Divanı Muhasebat H. U. sinin 22-IX-Q30 
tarih ve 120/6456 No. h ret karan üzerine 
malûliyet hakkı baki kalmak şartile şimdilik 

kendisine hizmeti müddetine nazaran adiyen 

maaş tahsis edilmiş olduğu ve tefsire sevke- 
dilen 1122 No. h kanunun elyevm Bütçe 
En. nince tetkik edilmekte bulunduğu bildi

rilmiştir.

İcabı söyleşildikte:
B. M. M. since kabul edilecek tefsir tarzına 

göre zevci hakkında muamele olunacağının 

arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

340
523Y

i İstanbul Hukuk Fa 

1 kültesi 2 inci sınıf

Hakkında

Tekaüt

verilen

karannın

Mütekait l inci mülâzım Agâh imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En-

Refi hahkında

119 17-VI-1931

cümenimize gönderilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası

1470 Edirne Yanıkkışla 

4863 ihtiyat Küçük Zabit 

Mektebi 2 inci bö

lük kumandanlığın

dan mütekait Yüz

başı Refik Ef. bin 

Hamdi Ef. Gelibolu 

T. 1297

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Malûliyet derecesine 

göre tekaüt maaşı
nın artınimasını is

tiyor

Dileği:

Hakkında verilen tekaüt kararının refile 

askerî aslî sınıfına naklini istemekten ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

Arzuhal sahibinin basit bir şekilde başlıyan 

ve tedavi ile eyileşeceği görülen ( inhitatı mali- 

hulyaî ve basit melankoli ) şekillerini tedavi 

ve tebdili hava suretile geçirmiş v̂e ahiren

8- VII- 930 tarihinde yapılan muayenesinde 
hastahk ( cinneti monyaîi inhitatinin mali hul- 

yai ) şeklinde tezahür ve tehakkuk etmesine 

binaen maluliyeti 1122 numarah kanuna uy

makla Sih. işleri dairesinin karan üzerine

1 inci derecede tekaüt ve terfihi 16-VIII-930 

tarihinde Âlî tasdika iktiran eylemekle mua

melesinin ikmali için Di. Muh. ta gönderilen 

tahsis evrakı üzerine 1122 numaralı kanunun 

tefsirine lüzum gösterilmekle tefsir neticesine 

intizar olunduğu ve maluliyeti tezahür 

eden mumaileyhin askerî memurlar sınıfına 

geçirilmesine kanunî imkân bulunmadığı 

bildirilmiştir .

İcabı söyleşiIdikte:
B. M. M. ince kabul olunacak tefsir tarzı

na göre hakkında muamele yapılacağının ve 

askerî memurlar sınıfına geçirilmesine kanun 
mani olduğunun arzuhal sahibine anlatılma
sına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

120 17-VI-931

Mütekait Yüzbaşı Refik imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal encümeni
mize gönderilmiştir.

Dileği:

Malûliyeti derecesine göre tekaüt maaşının 
artırılmasını istemekten ibarettir.

M. M. Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

Arzuhal sahibinin ( ihtidadı dimaği) sebe- 

bile aharın muavenetine muhtaç olmamak ve 

ihtiyat sınıfında kullanılmamak üzere 3 3 4  se

nesinde tekaüdü icra kılınmış ve Haydarpaşa 

hastanesinden tanzim edilen rapora nazaran 

1122 numarah kanunun şumulünden hariç
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

223
235

Kastamonu seyful- 
iah köprüsü başında 

tütün bayii müteka

it yüzbaşı Sırrı Ef.

531 !

5427:

Beşiktaş Ihlamur 

caddesi Türk Ali 

Mecidiye sokak No. 

103 Ferit Ef. 
İstanbul

Millî mücadeledeki

2 senelik hizmeti

nin ilavesile teka
üt maaşının artırıl

masını istiyor.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kalmış olduğundan tekaüt maaşının tadiline 

imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyieşildikte:
Arzuhal sahibinin malûliyetı aharın muave

netine ihtiyaç göstermemesine binaen tekaüt 

maaşı tahsis muamelesinin tağyirine kanunî 

imkân bulunmadığının kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar A* K. tarihi

121 17-vı-ıgsı

Kapatılan eczanesi

nin yaptığı hizmete 

mukabil yeniden a- 

çılmasını istiyor.

Tütün bayii mütekait yüzbaşı Süleyman Sırrı 
imzasile Yüksek Reislik Makamına sunulan ar

zuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:

Millî Mücadeledeki 2 sene 18 gönlük hiz

metinin de ilavesile tekâüt maaşım istemekten 

ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı
lıkla:

Arzuhal sahibinin 5 sene büyük harp za

manında 105 ve bir sene istiklâl harbi zama
nında 21 kuruşun maaşına ilave edildiği 

ve resmî senedinin 16-IV-931 T. ve 28-1 1235 
numara ile muntazam borçlar müdürlüğüne 

gönderildiği bildirilmiştir:

İcabı söyieşildikte:

Dileği yerine getirildiğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi
Karar K. tarihi

122 17-VI-1931

Mütekait kıdemli yüzbaşı eczacı Kirkoroğlu 

Ferdi imzasile Yüksek Reislik makamına su
nulan arzuhal encûn'ciiimize gönderilmiştir.

Dileği:
Kapatılan eczanesinin orduda ve Millî mü

cadelede 20 senelik hizmetine mükâfaten açıl

masını istemekten ibarettir.

S. ve 1. M. V. ine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:
İstanbul eczanelerinin tahdidi hakkında ya

pılan muaıi’.ele ve bu muamelenin kanunen 

katiyet kesbeylediği 928 de encümenimize 
bildirildiği gibi arzuhal sahibinin de ayni 

tarihte verdiği arzuhala da o yolda cevap ve-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası EiKîÜMieıı karan ve ne sebei)ten verildiği

n so '

490 II

72^J

"5625İ

Daday kazasının 

Dadaya köyünde 

Kölgelioğlu Adem 

Ef.

kendisini 

ğûnden 

n imasını

rildiği ve maruz muameleden sonra İstanbulda 

yeni bir eczane açılması kanunen mümkün 

olmadığı ve arzuhal sahibinin V. ten müsaade 

alarak eczanesi olmıyan her hangi bir şehir 

ve kasabada eczane açabileceği bildirilmiştir.
İcabı söyleşildikte:

B. M. M, Uüksek Reisliğine bu yolda su

nulan müteaddit istidalar üzerine encümenimiz- 

ce ittihaz olunan kararlar kanunen tahdit edilen 
İstanbul eczanelerine yeniden eczane ilâvesine 

imkân bulunmadığına dair olup muamelenin 

tağyirine imkân bulunmadığı ve dilerse V. in 

müsaadesi le eczanesi olmıyan başka bir yerde 

eczane açabileceğinin arzuhal sahibine anlatıl- 
masina karar verildi.

Karar M- K. tarihi

123 17-VI-1931

Kaza kaymakamının

dövdü-

cezalandı-

istiyor

Gölgeli oğlu Adem imzasile Yüksek Reislik 

muamma sunulan iki azuhal En. imize 
gönderilmiştir.

Dileği:

Kaza kaymakamı kendisini dövüp sövdüğü 

halde vilâyet idare heyetince muhakemesinin 

men'ine karar verdiklerinden bir köy halkı 

huzurunda yapılan bu tecavüzün cezalandırıl

masını istemekten ibarettir.
Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Arzuhal sahibinin Daday Kaymakamı Raşit 

B. tarafından dövülüp sövüldüğü hakkındaki 

şikâyeti üzerine yapılan tahkikat sonunda 

muhakemesinin men’ine karar verildiği ve bu 

karar davacıya tebliğ edildiği halde kanunî 
müddet zarfında itiraz edilmediğinden D. Ş. 
sına gönderildiği bildirilmiş ve oradan gelen 

karşılıkta da:

Dövmek ve hapsetmek ve şahsî hürriyete 
tecavüzle bir başka mahalle sevketmek ve ha

karet eylemek ve bazı kimseleri Hükümet 

konağı önünde yapılan bahçede angarya sure- 

tile çalıştırmak ve yolsuz istimlâk muamelesi 

yapmak ve zeytin ve palamut ağaçlarını 
kestirmek suçlan ile maznun Daday Kayma

kamı Raşit B. in muhakemesinin men'ine dair 

Muğla Vilâyeti İdare Heyetince verilen karar



34
«J Arzuhal verenlerin

2
adı, sam ve otur Arzuhal hulâsası ! Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1dukları yer

66.Lj
5557'

İstanbul Fener ulah 

saray alay sokak No

4 hanede mihalidi

2 inci derecede ve resen tetkik ile tasdik ve 

1-II-931 tarih ve 102 No. h mazbataya rap- 
tedildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:
D. Ş. sının 2 inci derecede tetkikinden 

geçerek tasdik edilen muhakemenin men’ine 

dair olan karara karşı bir muamele yapılamı- 

yacağımn arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi 

124 17^M 931

Yeniden avukatlık 

etmesine müsaade 
edilmesini istiyor

Anastas Mihalidioğlu aristidi diğer namı 
Aristarhos imzasile yüsek Reislik mekamına 

sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:
Barodan kaydının terkininde bir yanlışhk 

olduğundan baroya kaydile avukatlık etmesine 
müsaade olunmasını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

Esasen Adapazarında vekâlet yapmış olan 

arzuhal sahibi, Adapazar ve Geyve de müta
rekeden sonra müslim ahaliye gadir ve zulüm 
eylemekle meşhur olduğu ve bilhassa o hava
linin düşman ve usat işgali altında iken cür

etini büsbütün artırdığı ve Istanbula ilticaya 

mecbur olduğu sırada millî kuvvetler harekâtına 

dair istihsal eylediği malumatı düşmana munta
zaman ihbar eylediği harakatta orada bulunan 
askerî kumandanını tahkir ile subut bulan ih- 
baratile anlaşılmış olmasına ve burada geçir
diği müddet zarfında meslekî hayatıda şalbe- 

dar olduğu tahakkuk etmesine binaen avukat- 

hk kanununun muvakkat maddesine tevfikan 

teşekkül eden tefrik meçlisince müttefikan kay

dının terkinine verilen karar aleyhine olvakit 

vaki olan ifirzaı üzerine kefiyet tetkik ve yu- 

kardaki karan teyit ve tasdikle katiyet iktisap 
eylemiş olduğu bildirilmiştir.

İcabı söylesildikte:
Arzuhal sahibinin mütareke sıralarında 

yaptığı efale göre tefrik meclisince ittihaz olu-, 

nan karar nefselemre muvafık bulunmakla di

leği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal sahi
bine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi 

17-VI-1931
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5473

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası i Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Bursa; Hamitler Kö

yü muhtar ve he

yeti ihtiyariyesi

Komşu köylere nis- 

betle kendi köyleri

nin arazilerine fazla 
vergi tarhedildiğine 

dair

108 Hüseyin Ef.

4996 i Konyada bedesten- 
, de marangoz

Bursamn Hamitler köyü ahalisi namına 

Muhtar ve ihtiyar meclisi imzaiarile Vüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal encümeni

mize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Köyleri arazisine konulan kıymetlerin yan

larındaki köy arazisine nisbetle daha az mûn- 
bit olduğu halde bu köy arazisine konulan 

kıymetlerden daha fazla olduğundan şikâyet 

eylemektir.

Ma. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Bu köy arazisinin tahriri icra kılındığı ta

rihteki takdir edilmiş bulunan kıymetlerinde 
hususî tadilâtı istilzam edecek derecede fahişlik 

görüldüğü takdirde mükelleflerin bu baptaki 

müracaatları kanun ve nizam ahkâmı dairesinde 

nazan dikkate alınmak üzere mahalline yazıl

dığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Yeni arazi kanunu kabul ve neşir olunmak 

üzere bulunduğundan mezkûr kanun dairesinde 

muamele yapılacağının ve bu kanunun neşrine 

intizar eylemelerinin arzuhal sahiplerine anla 

tılmasına karar verildi.
Karar No. K. tarihi

Oturduğu dükkân
dan çıkarıldığı hak

kında

126 17-VI-1931

Marangoz muhacir Hüseyin imzasile Yük
sek Reislik Makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dileği:

San’atının icrası için kendisine verilen ve

7 senedenberi işgali altında bulunan dükkânın 

zaptolunmak üzere bulunduğundan şikâyet 

eylemektir.
Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:
Arzuhal sahibi Tekirdağı mürettebatından 

iken iskân hakkından feragatle eniştesi Berber 

Salih Ef. ile birlikte Konyaya geldiği halde 
Konya Vilâyetince hane ve dükkân verilmek 

suretile mevzuat hilâfı iskâna tabi tutulduğu 

ahiren yapılan tahkikattan anlaşılarak istirdat 

edildiği ve muamelede yolsuzluk olmadığı 
bildirilmiştir.
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g ^  i adı, sanı ve otur- ' Arzuhal hulâsası j Encümen k a v a ı ı  ve ne sebepten verildiği 
<1 ' (lukları yer j I

' j İcabı söyleşildikte:

İşte kanun ve mevzuata muhalif bir hal 

görülemediğinin arzuhal sahibine anlatılması- 

; na karar verildi.

Karar No

’ 127 17-VI-1931

676 I 
5572

548

5358

Belediye Reisi Sü

leyman B. ve arka

daşları 

Erciş

Mahkeme başkâtibi

nin bulunduğu yer
den uzaklaştırılması 
hakkında

Salin B. ve arkadaş

ları
Bursa: Tapu ve ka

dastro fen memur

ları
Fuat B. ve arkadaş

ları

Aydın kadastro hey

eti
Ali Hikmet B. ve 

arkadaşları:

İzmir kadastro tah

rir ve fen heyetelri 

M. Emin B. ve ar

kadaşları:

Barem kanununa 

ithal edilmeleri H.

Belediye Reisi Süleyman ve arkadaşları im- 

zasile Yüksek Reislik makamma çekilen telgraf 
encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri:
Mahkeme başkâtibi Sadettinin memuriyeti 

halâ devam edecek olursa son kürt isyanında 
pek büyük fecialara sahne olan Ercişte yeni 

yeni hadisata intizar zarurî bulunduğundan 

bunun bir an evvel oradan uzaklaştırılmasını 

istemekten ibarettir.
Da. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

V. ve Van vilâyeti daime bu meseleyi 

takip edegelmekte bulundukları nitekim Sa
dettin Ef. nin vilâyetçe eli işten çektirildiği 
bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Türklük aleyhine vukubulacak tahrikâtın 

hiç bir veçhile cezasız kalmıyacağından emin 

olarak çahşmalarının telgraf sahiplerine anla

tılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

128 17-VI-1931

Tapu ve kadastro U. M. lüğü merkez hey

etinden Salih ve arkadaşları ve Bursa, Aydin 

İzmir, İstanbul, Denizli, Konya, Malatya, Ar

tvin ve Ankara, Kadastro Heyetleri imzalariie 

Yüksek Reislik Makamına sunulan 9 arzuhal 

En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Kendilerinin de sair memurlar gibi ücret

lerinin maaşa tahvil ve maaş teadül kanununa 

ithal edilmelerini istemekten ibarettir.

Maliye V. ine yazılan tezkereye gelen kar

şı hkta:

1452 numarah teadül kanununun 2 ve 16 mcı 
maddeleri hükümlerine tevfikan ücretten maaşa 

ve maaştan ücrete nakilleri icap eden memur
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adı, sanı ve otur Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

dukları yer

İstanbul kadastro | ! ve müstahdemler cetvelleri hazırianmakta olup

heyeti | olbaptaki kanun lâyihasile birlikte B. M. M.

A. Talat B. ve ar- 1 1 ine sunulmak üzere bulunduğu ve bu arada

kadaşları: ! tapu ve kadastro memur ve müstahdemlerininde

Ankara kadastro hey-! göz önünde bulundurulacağı bildirilmiştir.

eti İcabı söyleşildikte:

Ata B. ve arkadaş- | Teklif edilecek lâyihanın B. M. M. ince

lan; kabulu halinde dilekleri yerine getirilmiş ola

Artûvin kadastro cağının kendilerine anlatılmasına karar verildi.

heyeti Karar No. K. tarihi

M. Şükrü B. ve 129 17-VI-1931
arkadaşlan: i
Malatya kadastro 1

heyeti i
M. Faik B. ve arka 1

daşları: !

Konya kadastro hey ,
eti 1

: 1
M. Faik B. ve arka- |

daşları: |

1 Denizli kadastro |

heyeti 1
1

A. Salih B. ve arka 1

daşları 1

543 Meden Evkaf me- Eski memuriyetinin Ömer imzasile Yüksek Reislik makamına
543Q1 muru sabıkı Hacı ilgası .dolayısile ye sunulan arzuhal En imize gönderilmiştir.

Ömer Ef. ni bir memuriyete I Dileği:
tayin edilmediği gi
bi ikramiyede veril

mediğinden şikâyet

Eski memuriyetinin ilgası dolayısile son 
tayin olunduğu memuriyetten maaşınm azlığı 
ve hastalığı dolayısile istifa eylediğinden ye

niden memuriyete tayin olunmamakla beraber 

ikramiyede verilmediğinden şikâyet eylemektir.

Ev. U. M. lüğüne yazılan tezkereye gelen 
karşılıkta:

Arzuhal sahibinin 1000 bin kuruş maaşla 
Ergani madeni evkaf memuru iken 929 kad- 
rosile memuriyetinin ilgasından dolayı açıkta 

kalan arzuhal sahibinin muvafakati üzerine 

1000 kuruş maaşla Mardin Evkaf İdaresi 

veznedar ve tahakkuk memurluğuna tayin 

edilmiş ve bir müddet istihdamından sonra 

18-X1-929 tarihinde istifaen infikâk eylediği 

ve halen münasip münhal memuriyet buluna* 

madiği gibi Hükümetin her istifa eden me

muru her halde tekrar istihdam mecburiyeti
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kaT*arı ve ne sebepten verildiği

I olmadığı bildirilmiştir, 

i İcabı söyleşildikte:

j Şu hale göre Arzuhal sahibinin şikayeti 

varit olamıyacağının kendisine anlatılmasına 
karar verildi:

Karar jV- K. tarihi

1179

465“5

Hacıdoğan mahalle

sinde mukim Hacı 

İbrahim Ef. zevcesi 

Esma H.

130 17-VI-1931

Tapu İdaresince 243 
metre murabbaı ar

sanın yalnız 200 

metre murabbaı na 

senet verilip 43 

metre murabbaına 

senet verilmediğin
den şikûiet

636

5532

Samsunda Vali ko
nağı karşısında 116 

No. hanede mukim 

Refik B.

Muallimlikten çıka

rıldığından şikâyet

Esma imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En. imlze gönderilmiştir.

Dileği:
Tapu ile mutasarrıf olduğu 243 metre 

murabbaı arsa üzerine yaptırdığı evin tapu
sunu almak üzere Tapu İdaresinde yalnız 

200 metre murabbaı için senet vermiş olduk

larından 43 metre murabbaı arsadaki hakkı

nın* ihkakını istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı
lıkta:

Ankaranın Haadoğan mahallesinde Musa 
kızı Azime Esma Hanıma ait iki evin yeri 
245 metre olarak esasen boş arsa iken mede
nî kanunun neşrinden evvel üzerine İki ev 

yaptığı Kadastroca tebeyyün ettirilmiş ve 

beher metresine 200 kuruş bedeli misil takdir 

edilerek namına -1-928 T. inde tapu senedi 

verilmiş isede ahiren yine Kadastroca mezkûr 

arsanın 45 metresi çıkmaz sokak olduğu te
beyyün etmesile Kadastro ve esas defterinde 

200 metre olarak bittespit olveçhile tapu 
senedi verilmiş ve sonradan kendi müracaatı 

üzerine vaktile fazla alındığı tahakkuk eden 

ve 45 metreye ait 90 lira bedeli mislin 
kendisine reddolunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:
Tapu İdaresince yapılan muamelenin kanu

na muvafakati derkâr bulunmakla ortada 

şikâyeti badi bir hal görülemediğinin arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

131 17-VI-1931

Refik imzasile Vüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En, imize gönderilmiştir. 

Dileği:

Samsun ticaret mektebi hukuk ve iktisat
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

420

5311
Hahz Ham it B. ya- 
yaköy

Zeytinliğinin elinden 

alındığından şikâyet

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

muallimi iken bu seneki kadroda bilâmucip 

ismi tayyolunduğundan şikayet eylemektir.

Mf. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı- 

hkta:

Arzuhal sahibi Samsun ticaret mektebi 

ticarî ve sınaî iktisat ve hukuk muallimliğini 

ücretle ve ilâvei vazife olarak ifa etmekte iken 

talim sicilline nazaran bu mektepte vazife 

vermesi caiz görülemediğinden bıJ ders senesi 
kadrolarının tanziminde işbu mektepteki vazi

felerin uhdesinden ahndığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin aslî vazifesi olan D. D. 

Yollan avukathğile daha ziyade alâkadar olarak 

derslerine matlup ihtimamı göstermediği ve 

geçimsizliği dolayisile mektebin nizam ve 

intizamının bozulduğu ayrıca tahkik edilmiş 

ve zaten ücretle müstahdem bulunmuş olmakla 

yapılan muamelenin kanuna ve nefselemre 

muvafık bulunduğunun kendisine anlatılmasına 

karar verildi.
Karar No K. tarihi

132 17-VI-1931

Dırama mübadillerinden Hafiz Hamit im- 

zasile Yüksek Reislik makamına sunulan arzu

hal En. imize gönderilmiştir.

Dileği:
Kendisine hükümet tarafından verilen zey

tin bahçesini imar ettiği bir sırada mahsuİü 

olan ( 8 000 ) okka zeytin ile zeytinlik elin
den ahnıp Akhisarh birine verildiğinden mağ
duriyetine meydan verilmemesini istemekten 

ibarettir.
Malive V. ine yazılan tezkereye gelen kar- 

şıhkta:
Arzuhal sahibine adi iskân suretile tahsis 

edilmiş olan Yayaköy nahiyesinde mütegayyip 
rumlardan Teohariden metrûk olarak tesbit 

edilmiş bulunan 8 dönüm zeytinliğin bilmu- 

hakeme bir müslümana aidiyeti sabit olmasına 

binaen muhacirine tahsisine kanunî mesağ 

bulunmadığından muhacir tarafından vaki mü

dahalenin meni hususu Da. V. inden Manisa 

Vilâyetine yazıldığı ve Vilâyetçe zeytinlik hük

men sahibi bulunan Akhisarh Süleyman ağaya
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dukları yer

Arzuhal hulâsası

567

5463

Tuzluca kazası Bele

diye Reisi Hafız B. 
ve arkadaşları

Kazalarına bir dok

tor tayinini istiyor

lar

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

teslim edildiği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte

Bir mûslime ait olduğu hükmen anlaşılan 
bir zeytinliğin bir muhacire verilmesi kabil 

olamıyacağının arzuhal verene anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No K. tarihi

133 17-VI-1931

Tuzluca kazası Belediye Reis ve Âzaları 
imzasile Yüksek Reislik Maka.mına sunulan 
arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:
Kazalarına bir doktor tayinini istemekten 

ibarettir.

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

karşılıkta;

Bilhassa tıp talebe yurdunda yetiştirilen 
tabip adedi memleketin bütün ihtiyacını te

mine kâfi bir miktara vasıl olmadığı ve bu 

sene mektepten çıkan tabipler ehemmi mühim- 
mine tercihan vilâyetlere tevzi edilmiş ve 
Tuzluca kazasının mülhak bulunduğu Bayazıt 
Vilâyetine de bunlardan ikisi tayin ve izam 

kıhnmış ve bunlardan birinin Bayazıt ve 

diğerinin vilâyet merkezinde alıkonulduğu;

Bununla beraber her sene ahnacak talebe 

miktarının tezyidine çahşılan talebe yurdu 
mezunlarile bütün münhalâtın yakın bir âtide 
kapatılması mümkün olacağı ve mevkiine ve 
bu vazifeyi kabul edecek tabibe hiç bir isti

fade temin olunamıyacağına nazaran talip 

zuhur etmesi muhtemel olmıyan bu kazaya 

kur'a da isabet etmediği takdirde yurttan 

çıkacaklardan bir tabip tayininin nazarı dik

katte tutulmakta olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:
Çaresizlik karşısında vekâletçe alınan teda- 

birin müfit neticesine intizar zarurî bulun

duğunun arzuhal sahiplerine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No K. tarihi

134 17-VI-931
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dukları yer
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619 Kasım paşa yahya 

5515 kahya mektep sokak 
ebe Melek H.

İcrayı san'attan men 

edildiğineden şikâ

yet

Melek imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal En.imize gönderilmiştir.

Dileği:

Staj gördükten sonra V. çe sanatini icraya 

ruhsat verilerek Q ay serbest ebelik ettikten 

sonra icrayı san'attan men edildiğinden şikâ

yettir.

S. ve İc. M. V. ine yazılan tezkereye ge

len karşılıkta:

Tababet ve şuabatı san’atlarının tarzı icrası

na dair kanunun 48 inci maddesi mucibince 
san'at icrasına ruhsat verilen arzuhal sahibi 

yine mezkûr kanunun 49 uncu maddesi mu

cibince şehadetnameli ebeler adedi ihtiyaca 

kafi olan mahallerde icrayı san'at edemiyecek- 

leri musarrah bulunmuş olduğundan istanbulda 

san'at icra edemiyeceği ve şehadetnameli ebe 

bulunmıyan bir mahalle gittiği takdirde ise 

san’atini icrada serbest bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibi hakkında yapılan kanunî 

muamelenin kanuna mutabakatı hasebile tağ

yirine imkân ^bulunmadığının kendisine anla
tılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

135 17-VI-1931

Reis

Kocaeli

Kemalettin

M. M.

Giresun
Münür

Kâ.
Amasya

Nafiz

Aza
Erzurum

Nafiz

Âza

Gaziantep

Reşit

Âza

Giresun

Şevket

Âza

İsparta

İbrahim

Âza 

Kayseri 
khmet Tevfik

Aza
Mardin

kbdiirrezzak

Âza
Samsun

Memet

Âza

Sivas
Ziyaettin
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebepten verildiği

İsmail Hakkı B. Mut. Yurt ve ocaklık muka- İsmail Hakkı imzasile Yüksek Reislik makamına 

bili olan tahsisatm em- sorulan arzuhal Encümenimize gönedrilmiştir. 
şaline rağmen verilme- Dileği:

diğinden: Şikâyet Yurt ve ocaklık mukabili olarak tahsis olunan

maaş yerine gayri menkul verilmediğinden şikâyet 

'etmektedir.

j Maliye Vekâletin yazılan tezkereye gelen kar

ılılıkta :

i Arzuhal sahibinin hakkı 1928 senesi içinde ve

rilecek iken vekâlete gönderilen dosyasında bazı 

jiıevakıs görülüp iade edilmesi ve bunun itmamı 

için geçen vakit zarfında mezkûr malî senenin hi

tamı ve müteakip sene bütçelerinde tahsisat ko

nulmamış olması yüzünden bu alacağının tesviye

sine imkân bulunmadığı anlaşılmıştır.

İcabı söyleşildikte: Hakikat yukarıdaki be

yanata muvafık olmakla beraber Maliye Vekâle- 

j tinden gelen son tezkerelerde bu yoldaki istihkak 

eshabının haklarını temin için bir kanun teklifi 

derdest bulunduğu bildirildiğinden mezkûr kanu

nun B. M. M. ince kabulüne intizar olunmasının 

arzuhal sahibine aıılatılmasnıa karar verildi.

Karar No: K. Tarihi

33 27 - V . 1931

Mesu-Tebit olunan eşhastan 
satın aldıkları mallara

jkâyet

Eskioğlu Hüseyin ve arkadaşları imzasile Yük

sek Reislik makamına Mesudiyeden çekilen telgraf 

hazine tarafından mü-j Encümenimize gönderilmiştir, 

dahale edildiğinden şi- Harice giden Rumların isteğile ve noter sene- 

dile satın aldıkları hâzinece geri alındığından şi

kâyet edilmektedir.

Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta :

Rumlar memleketten dışarı çıkarken şüpheli 

müddet addedilen zaman zarfında usule muhalif 

olarak telgraf sahipleri namına yapılan ferağdan 

dolayı hazine ile cereyan eden muhakeme netice-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

117

5005

Cebrail Ef. Ankara jTazminat istiyor

sinde tapulfirının iptalile hâzineye teslimine hüküm 

'sadır olduğu bildirilmiştir.

I İcabı söyleşildikte;

Hâzinenin kanuna muvafık olan işbu hareke- 

' t inin hükmen de teyit olunduğuna göre dilekleri 

i yerine getirilemiyeceğinin telgraf sahiplerine an

latılmasına karar verildi.

Karar No: K. Tarihi

34 27 - V - 1931

j Tnş( ı̂ Bekiroğlu Abdülcebbar imzasile Yüksek 

, Reislik makamına sunulan arzuhal Encümenimize 

i gönderilmiştir.

Dileği:

j Mersinde düşman tarafından yakılan ev ve 

'eşyalarına karşı tazminat verilmesini istemekten 

j ibarettir.

j Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta :

I Harpte evce zarar görenlerin zararları tehvin 

|Oİunabilmek ic*in 15/1V/I341 tarihli kanun muci

bince satılmakta olan mübadeleye tabi olnııyan 

kimseler tarafından bırakılan mülk ve arsalar tem

lik kanununun 6 ıncı maddesi hükmüne tevfikan 

I hâzineye geçmiş olduğundan işbu mülk ve arsa

lar bedellerinin harikzedelere tevzii mümkün ol

madığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Filhakika temlik kanununun gösterilen madde

si bu mülk ve arsaları hâzineye verdiğinden sarfı- 

' nazar şimdiye kadar harikzedelerden hiç birine - 

yalnız zamannıda âdi surette iskândan başka taz- 

ıminat verilmediğinden arzuhal sahibinin dileği 

yerine gtirilmiyeceğinin kendisne anlatılmasına 

I karar veridi.

i Karar No: K. Tarihi

i 35 27 - V - 1931

492 Faik B. İzmir K a d a s - Müfettişliğe tayini hak-! îzmir Kadastro Tasarruf Azasından Faik imza- 

5387  Iti’osunda âza ^kında sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal

Encümenimize gönderilmiştir.

D ileği:

Kastamonu tapu müdürlüğüne olmadığı tak

dirde ilk açılacak müfettişliğe nakil veya tayin 

olunmasını istemekten ibarettir.

Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta :
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5279

Arzulial sahibi bu gün Kastamonu tapu müdü

rü bulunduğu bildirilmiştir, 

tcabı söyleşildiktc:

Kastamonu tapu müdürlüğüne nakledilmekle 

dileği yerine getirilmiş olduğunun kendisine anla

tılmasına karar verildi.

Karar No: K. Tarihi

36 27 - V - 1931

Bibinzade Hüseyin Ef. Avans olarak 3000 lira| Bibinzade Hüseyin imzasile Yüksek Reislik ma- 

Batum mültecilerinden verilmesi hakkında jkamına sunulan arzuhal Encümenimize gönderil-

'miştir.

j Batumda biraktığı mallarına ve zararlarına 

i karşı verilecek parayı alıncıya kadar şimdilik 

i 3000 liranın verilmesini istemekten ibarettir, 

j Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar- 

'şılıkta:

Vaktile teşekkül edip vazifesini bitiren (Tesbi- 

ti zarar) komisyonunca arzuhal sahibi namına bir 

gûna zarar ve ziyan tahakkuk ettirilmediği gibi 

esasen mumaileyhin komisyona müracaatı dahi 

mesbuk olmadığı anlaşılmış, avans itasına imkân 

bulunmadığı arzdan müstağni bulunmuş olduğu 

bildirilmiştir:

İcabı söyleşildikte:

Ortada tesbit edilmiş bir hak yokken gelişi gü

zel avans verilmesi kanunen mümkün olmıyacağın- 

nın arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No: K. Tarihi

37 27 - V - 1931

770 İÜrküp Ortahisar Be-;Köylerine Ürkübe akı-| Ürküp - Ortahisar Belediye Reisi M. Raşit ve 

5 6 6 6 “ !lediye Reisi M. Raşittılan sudan pay veril-lâzaları imzalarile Yüksek Reislik makamına sunu- 

B. ve rüfekası mesi hakkında arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Köylerinin içilebilecek suyu olmadığından Ür

kübe akıtılan sudan köylerine bir pay ayrılmasını 

{istemekten ibarettir.

i Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine yazılan 

jtezkereye gelen karşılıkta:

I 1929 senesinde işbu köy halkı tarafından veri

len mazbata üzerine yerinde yaptırılan tetkikat 

üzerine yapılan şikâyetin haklı olduğu anlaşılarak 

Niğde Vilâyetine yazılmış ise de Ürkübe giden 

vezir suyunun, Ürküp ve Ortahisar halkı arasın

daki münazaa üzerine temyiz mahkemesinden tas-
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duklan yer

Arzuhal hulâsası

Hacıoğullarından Me-İTerfihi hakkında 

metoğlu Fuat Ef. Gey-, 
venin Yılanda karye-1 

sinden ,

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

I dikli ilâm üzerine Ürkübe mahsus olduğu ve Or- 

itahisar köyüne su ayırmanın imkânı olmadığı ve 

Ortahisarlıların başka bir suretle sularını temine 

çalışmaları lâzım geldiğinin kendilerine bildiril- 

;diği yazılmıştır.

I icabı söyleşildikte:

i Ürküplülere mahsus olduğu temyiz mahkeme- 

jsi tasdiki ile de anlaşılan bir sudan gelişi güzel 

i pay ayrılması kanunen caiz olmıyacağnıa göre su

I ihtiyaçlarının başka yoldan teminine çalışmaları 

llâznn geleceğinin Ortahisarlılara anlatılmasına ka- 

jrar verildi.

Karar No: K. Tarihi

38 27 - V - 1931

Memctoğlu Fuat imzasile Yüksek Reislik maka

mına. sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiş

tir:

Dileği:

Millî savaşta sol ayağından mecruh olduğu ve 

bundan dolayı topal kaldığı halde terfih kanunun- 

dan istifade eylemediğinden hakkının korunma- 

snıı istemekten ibarettir.

Millî Müdafaa Vekâletine yazılan tezkereye 

gelen karşılıkta:

I - Arzuhal sahibinin iddia eylediği malûliye- 

tin askerî vazifesi başında harben husule geldiği

ni teyit edecek müsbet vesika yoktur.

I I  - 41 inci alayın 3 üncü T. u tarafından ve

rilen 12 - X I - 1929 tarih ve 604 numaralı maz

bata taburun kuyudatına istinaden olmayıp şube

sinin çıkardığı künyesi meşruhatına iatinadendir 

ve bunu da ikinci defa mezkûr T. K. i tarafından 

yazılan 2 - I I  - 1930 tarih ve 83 numaralı iş’arı 

teyit edilmiş ve bu sebeple mukaddema verilen 

mazbatanın hükmü kalmamıştır.

I I I  - 1337 senasi temmuzunda 4 ay tebdilhava 

verildiği ve 18 - V II I  - 1337 de taburcu edildiği 

Eşme hastanesi kuyudatında kaydi var ise de has

taneye ne suretle girdiğine ve cerh anzasınm taf

silâtına ait bir kayit ve malûmat olmadığı gibi şu

besi istiklâl zayiatı cetvellerinde de kaydine tesa

düf edilmemiş ve tebdilhava raporunu dahi şubeye 

j göstermemiş olacak ki bu ilk raporu künyesinde 

I yazdı değildir.

Bu seebpten 16 - V II - 1929 tarih ve sıhhiye
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adı, sanı ve otur

dukları yer

1

Arzuhal hulâsası 1 ICncümen kararı ve ne sebepten verildiği

23^
249

İŞ. 3 ifadcsilc yazılan tamim veçhile zayiat şubosi- 

'nin aradışı ilk tebdilhcava raporu mumaileyhin iddi- 

■asınm teeyyüdü için görülmesi lâzım geldiği ve iij- 

bu raporun gösterilmesi halinde muamelesi lakip 

; olunacağı bildirilmiştir.

i Daha ziyade tenevvür için davet olunan salâhi- 

iyettar memur huzurile de yapılan tetkikatta: ayni 

'neticeye varddığı görüşülmüştür.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin ilk tebdilhava raporunu gö.s- 

terme.si suretile dileği yerine getirilebileceğinin ken

disine anlatılmasnıa karar verildi.

Karar No: K, Tarihi

39 31 - V - 1931

218

5^9'

Hamit Ef. İzmir 1 in-Bosnaya gideceğinden Memet Beyoğlu Hamit imzasile Yüksek Reislik 

;ci Beyler sokak arzu-yol parası verilmesini nıakamına sunulan arzuhal Encümenimize gönde- 
,halci Salih Ef. nezdin-istiyor irilmiştir.

‘ Dileği:

Bosnadaki mal ve mülkünü satmak ve bu su

retle fakr ve zaruretten kurtulmak arzusile Bos- 

naya hareket edeceğinden yol parasının iane tari- 

kile verilmesini istemekten ibarettir, 

îcabı söyleşildikte:

Bu gibi dilekleri yerine getirmek B. M. M. ine 

ait meselelerden olmadığı için muamele tayinine 

hacet kalmadığının kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No: K. Tarihi

40 31 - V - 1931-------
Asım B. Ordu Vilâyeti Müfettiş Emin Beyin, Kars tapu müdürü sabıkı Asım imzasile Yüksek 

merkezinde Bucak Azi-cezalandırılması hak-.ıı .̂j îii- ,makamına sunulan arzuhal Küçümenimize
ziye mahallesinde ktnd ı gönderilmişti!'.

Dileği:

Müfettiş Emin Beyin yanlış görüşüne binaen 

{muhakemeye alınmış ve gerçe beraat etmişse de 

'3 sene açıkta kalmak suretile sefaletini mucip ol

duğundan cezalandırılmasını istemekten ibarettir.

Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar- 

şdıkta:

Müfettiş teftişatı esnasında lüzum gördüğü 

memurun elini işten çektinnesinden dolayı kendi

sine bir gûna mes’uliyet teveccüh etmiyeeeği tabi

idir.

Arzuhal sahibi hakkında yapılan tahkikat üze

rine Devlet Şurasınca muhakemesine lüzum gös-
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Aı-zuhal hulâsası ' EnciİMieiî kavîirı ve ne sel)epten verildiği

Iterildiği ve muhakeme neticesinde beraat eylediği 

cihetle müfettiş vazifesini yapmış ve açıkta kalma- 

ısnıa müfettiş değil istifaen ayrılması sebep olmuş

tur denilmektedir.

I icabı söyleşildikte:

I Yukardaki izahata jçöre müfettişi mes’ul ede

cek ortada bir sebep görülmemekle beraber arzu

hal sahibinin açıkta kalması istifasından ileri gel

diği anlaşılmakla şikâyeti varit olmadığının ken

disine anlatılmasına karar verildi.

Karar No: K. Tarihi 

i 41 31 - V - 1931

694

5590

105

115

“Memet Ef. Sivas sa-'Hiç bir tahkikat yapıl- Sivas polis memurlarından sabık Memet imza- 

bık polis memurlann-maksızın vazifesine ni- sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En- 

jdan No: 8 hayet verildiği h a k k ı n - g ö n d e r i l m i ş t i r .
da ! Dileği:

Hiç bir tahkikat yapılmaksızın vazifesine ne

tice verildiğinden mağduriyetten kurtarılmasını 

istemekten ibarettir.

Dahiliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta:

]\Iumaileyh mesleğinin bahşettiği salâhiyotten 

bilistifade zevcesi ve iki çocuğu olmasına rağmen 

; Arife isminde bir kadınla münasebetle mezbureyi 

'müstahdem bulunduğu mevki mıntakası dahilinde 

bir haneye kapatarak sahte nikâh yaptırdığı ve ka- 

dnnn ağzından âmirine hitaben mektup yazdırmak 

suretile sahtekârlığa cür’et ettiği ve bu gibi işler

den halini ıslah eylemeyeceğine kanaat hasıl oldu

ğundan 17/IV/1930 tarihinde kaydi terkin edildiği 

: bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Sayılan şu hallerine göre arzuhal sahibinin Po- 

ılis silkinde kullanılması caiz olmıyacağı kanaati 

En. ce de hasıl olmakla dileği yerine getirilemiye- 

Iceğinin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No: K. Tarihi 

42 31 - V - 1931

448 Saadet ve Sıdıka Ha-Sermayelerinin tekrar 
534^ n ım la r .  İzmir: Tepecik umumhanelerine iadesi 

İLale Sokak No: 12 hakkında

Menemenli Saadet ve Sıdıka imzalarile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal Encümenimize

gönderilmiştir.

Dilekleri:

Umumhanelerinden harice çıkarılıp serbestçe 

san’atlarını ifa eden sermayelerinin tekrar umum

hanelerine iadesini istemekten ibarettir.
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ! Encümen karan ve ne sebepten verildiği

gelenDahiliye Vekâletine yazılan tezkereye 

karşılıkta :

' Yeniden umumhane a<].ılması ve her hangi bir 

sebep dolaysıile kapatılmış olanların tekrar açıl- 

. masına müsaade edilmemesi fuhuşla mücadele için 

vekâlet(*e ittihaz edilen tedabir cümlesinden oldu

ğu ve Devlet varidatı ve hazine menfaati fuhşun 

I artmasına saik teşkil edemiyeeeği kanaatinde bvılun- 

du^u bildirilmiştir, 

icabı söyleşildikto:

Hükümetin ahlâki umumiyesinin muhafazasını 

i istihdaf eden bu tedbirini bozacak halen bii‘ bep 

|bulunmadığnıın arzuhal sahiplerine anlatılmasına 

 ̂karar verildi.

I Karar No: K. Tarihi

43 31 - V - J931

761 Fatma H. Samsun. Un-.Hiç bir sebep olmadığı 
5612 .kapanında 120 numa-,halde oğullarımn hu-

ralı hanede jdut haricine çıkarıldı- 
iğı hakkında

ve Fatma imzalarile Yüksek Reislik 

sunulan arzuhal Encümenimize gön-

Hatice 

makamına 

derilnıiştir.

! Dilekleri:
I

' Hi(r bir kanunî sebep yokken millî hudut dışı- 

ıiîi çıkarılan oğullarnıın ^feriye dönmelerine mü

saade oluınnasını istemekten ibarettir.

I Djıhiliye Vekâletine yazılan tezkereye j,̂ elen 

Jkarşılıkta :

Samsunda nuıkiuı arzuhal sahiplerinin tran te

baasından Kerim ve İskender namındaki oğullan, 

asayişi muhil hal ve hareketlerinden dolayı mü- 

karreren hapse nıahkûm olmuş ve vaki hareket

leri Annnenin huzur ve emniyetini ihlâl eder ma

hiyette görülerek ecanip kanunu ahkâmına tevfi- 

ıkan ve 20/V II1/I92() tarihinde V. den vaki teb- 

'liğ mucibince snıır dışnuı çıkarıldıkları bildiril- 

j miştir.

İcabı sö> leşildikte :

Şu izahata ^̂ öre arzuhal sahiplerinin dileklerini 

Iyerine şetirmek ihtimali olmadığına karar verildi. 

I Karar No: K. Tarihi

I 44 31 - V - 1931

No: 2 kahvede Elâziz.da

_^:Selim Ef. Polisçe alman 4364 li-: Itllâzizli Memet Salim imzasile Yüksek Reislik

6 Ankara Balıkpazanndaranın verilmesi hakkın-makamına sunulan arzuhal Encümenimize gönde-

Irilmiştir.

Dileği:

Amerikadan avdetinde olunan şüphe üzorine 

nezaret altına alındığı sırada polis müdüriyetince
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dukları yer

Arzuhal hulâsası ; Encümen kararı ve ne sebei)ten verildiği

makbuz ihuühaberlerile elinden alman (4364) li

rayı emanet memurunun ihtilâsından bahisle iade 

! etmediklerinden parasının geri verilmesini iste

mekten ibarettir.

 ̂ Dahiliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:

i Arzuhal sahibinin olunan şüphe üzerine neza

ret altına ahndığı ve elindeki para emaneten alınarak 

I muhakemesi neticesine kadar emanet idaresine tes-
I

jlim edildiği sırada emanet dairesi yanarak bu pa

ranın da diğer emanet eşyalarile beraber yandığı 

v̂e buıum üzerine mumaileyhin mahkemeye müra

caatla İstanbul Vilâyetini dava eylediği ve muha- 

Ikemesinin henüz bitmediği ve meselenin malıke- 

|Uieye intikal etmesine nazaran neticeye intizarı 

i  zarurî olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

' Arzuhal sahibinin madam ki mahkemeye müracaat 

Ietmiştir. Muhakemenin neticesini beklemesi zaru- 

! rî bulunduğundan kendisine anlatılmasına karar 

{verildi.

j Karar No: K. Tarihi

i 45 31 - V - 1931

9 3 9  Mustafa E£. A r t v i n  ^ K a n u n s u ^  olarak tasfiJ Eski .»nallimlerden Hüanü imzasile Yüksek Re- 
- - Zoryeye tabi tutulduğu islik makamına sunulan arzuhal P^ncumenmııze

5838

551

5447

öğden kazasında 
muallimi sabıkı hakkında gönderilmiştir, 

i Dileği:

j Hakkında yapılan tasfiye muamelesinin kanun- 

|suz olduğundan ref’ini istemekten ibarettir.

I l\iaarif Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta :

Mumaileyhin aczi ve kabiliyetsizliği müfettiş 

raporile anlaşılmış vunumî ve meslekî malûmatının 

azlığı ve bundan böyle de yetiştirilmesine imkân 

I bulunmaması dolayısile V. inzibat komisyonunca 

i tasfiyesi takarrür ettirilmiştir. îşbu karar üze- 

^•ine D. Ş. sına Mardinden İdarî dava açmış ise de 

tetkik edilen evrak ve siciline nazaran yapılan mu- 

I  amelenin muvafık olduğu anlaşılmakla iddiasının 

I reddine karar verildiği harcırahı hakkındaki meta- 

'libine gelince: bu istihkakının da bu kere tesviye 

‘olunduğu bildirilmiştir.

I îcabı söyleşildikte:

1 I Tasfiye muamelesinin kanunun gösterdiği yol- 

|da yapıldığı D. Ş. sı kararile teeyyüt eylediğine gö-



9 -
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Eııcüıııen kararı ve ne sebepten verildiği

ire m uam eley i tağ jn re  k anun î sebep f?örülemedigi- 

in in  ve harcırahı hakk ındak i dilem inin yerine fçeti- 

riİTTiiş olduğundan arzuhal sahibine, anlatılmasına 

karar verild i.

Karar No: K. Tarihi 

46 31 - V - 1931

1410 Osman Sami Ef. Nev-Nevşehir belediyesinde! Osman Sami imzasile Nevşehir merkeziîîden

4931 «iiehir yapılan sui istimalhnk-jyüi^s^ek Reislik makamnın çekilen telgraf Eııeüme- 

nimize gönderilmiştir.

. I D ileği:

j ■ Nevşehir belediyesinde ya})ilan ihtilas ve sui is-

' timal 9 ay evvel tahkik edildiği halde halâ biı* neti-

; ee elde edik'mediğinden şikâyettir.

j Dahiliye Vekâletine yazılan tezkereye g(;leıı kar

şılıkta :

1 iddia edilen ihtilas, tahkikat neticesinde tezahür 

etmiş ve keyfiyet irtikâp ve ii’tişa kanununun şü- 

jmulü dairesinde görülerek bu husustaki evrakı eüm- 

hnriyet müddei umumiliğine tevdi edilmiş olduğu 

'bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Yapılan tahkikattan netice alındığına göre arzu

hal sahibinin dileği yerine getirilmiş olduğunun 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No: K. Tarihi 

i 47 31- V - 1931

1428 îspartalızade Nuri Dül-'Bankaya olan borçları- Ispartalızade Nuri ve Dülgerzade Süleyman im- 

4950“'g«ı*^»d î̂ Süleyman Ef.;nın tecili hakkında |zasile Kütahyadan Yüksek Reislik makamına çeki

ler. Kütahya. I telgraf Encümenimize gönderilmiştir, 

i Dilekleri:

I ! Hasılatlarının noksanlığı ve rayicin düşkün bu

lunması dolayısile bankalara olan borçlarını vere- 

i mediklerinden muayyen bir müddet tecilini iste- 

imekten ibarettir.

iktisat Vekâletine yazılan tezkereye gelen karşı- 

[lıkta:

Telgraf sahipleri istedikleri banka mevzuatı dai- 

 ̂resinde dikkat nazarına alınması hususunun ma- 

halî ziraat bankasına yazıldığının U. M. ğün ifa- 

Idesi üzerine bildirilmiştir:

İcabı söyleşildikte:

Ziraat bankasına olan borçlarının tecili temin
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâso.sı

i1
Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

j j 

1 i 
! i i

edilmiş olduğunun kendilerine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No: K. Tarihi

48 31 - V - 1931

775 iMısırlıoğlu Nuri Ef.Tedavi ettirilırıesi hak- 

5071 jUşakın Ulubey nahiye-kında 
sinin aşağı mahallesin-j 

den . i

718

5614

Yakup Kenan Ef. Memuriyet istiyor 

Muğlada mukim Alâi- 
ye âza mülâzimi sabiki

Uşaktan Mısırhoğlu Nuri imzasile Yüksek Reis- 

{lik makamına sunulan arzuhal Encümenimize gön

derilmiştir.

Dileği:

i On senedir müptelâ olduğu hastalığının tedavi 

sine imkân bulunmadığından fakir ve zarureti ih- 

barile tedavi ettirilmesini istemekten ibarettir, 

i Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine yazılan 

i tezkereye gelen karşılıkta:

j Arzuhal sahibi muayene ettirilip raporu gönde- 

jrilmesi hususunun Kütahya S. ve İç. M. müdürlü- 

|ğüne yazılıp, hastalığının neden ibaret olduğu 

I hakkında gelen rapora göre tedavisi yoluna gidi- 

jleceği bildirilmiştir.

I Gelecek rapor neticesini gözetlenmeğinin ar- 

izuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

■ Karar No: K. Tarihi

49 31 - V - 1931

Alaiye âza mülâzimi sabıkı Yakup Kenan imza

sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En- 

ieümenimize gönderilmiştir.

I Dileği:

i Her ne kadar vaktile istifa eylemiş ise de bu 

jkerre zarurete düştüğünden dolayı tekrar bir me- 

imuriyete tayinini istemekten ibarettir, 

i Adliye Vekâletine yazdan tezkereye gelen kar

şılıkta :

Mumaileyh Muğla idadisi beşinci sınıfına ka

dar okumuş ve bilâhare müstantiklik imtihanı 

vermek suretile hâkimlik mesleğin geçmiş ve ta

yin kılındığı Beşiri sulh hâkimliğine gitmiyerek 

I istifası 14 - V II - 1927 tarihinde kabul edilnıiş- 

itir.

i Hukuk mektebinden mezun olmıyan mumai- 

‘leyhin tekrar hâkimliğe tayini için vaki talebi ü- 

I zerine istifa etmek suretile hakkı müktesebini is- 

jkat eylediğinden talebi isaf edilmemiştir. Kendi 

I  vaziyetinde bulunan Abana nahiyesi sulh hâkimli- 

ığinden müstafi Hamdi Ef. ve Samsun reisliğinden 

'müstafi Haşan Fehmi Beylerin hâkimliğe tayin 

taleplerini havi B. M. M. ne verilen arzuhalleri ü-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

zerine de Pincümenimizce: hukuk mezunu olma- 

yıpta istifa ederek hâkimlik hakkı müktesebini 

iskat; etmiş olanların tekrar mesleğe alınamıya* 

caki arma karar verilmiştir deuihnektedir.

/eabı söyleşil d ik le :

Filhakika ayni vaziyette olan mumaileyhima 

hakkındaki En. kararlarını tağyire bir sebep gö

rülemediğinden arzuhal sahibinin dileği yerine ge- 

tirilemiyeceğinin kendisine anlatılmasına karar 

v^erildi.

Karar No: K. Tarihi 

50 31 - V - 1931

444

5337

lAyşe Pembe. Üsküdar'Maaş tahsisi hakkında 
Bulgurlu mescit soka
ğında No: 32 de mer
hum Salih Bey hemşi
resi. İstanbul

255

5144

{Merhum miralay Salih Bey hemşiresi Ayşe 

Pembe imzasile Yüksek Reislik makamına sunu

lan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

D ileği:

Kardeşi iki sene evvel kendisinden başka mi- 

rastası olmıyarak öldüğünden maaş tahsisini iste

mekten ibarettir.

M. M. Vekâletine yazılan tezkereye «elen kar

şılıkta :

Kardaşlara maaş tahsisine mevzuatın müsait 

olmadığı bildirilmiştir.

îeabı söyleşildikte:

Filhakika eytam ve eramil maaşınnı kimlere 

tahsis olunacağı kanunda musarrah olup bundan 

maadasında kardaşlar zikrolunmadığı cihetle di

leği yerine getirilemiyeeeğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

I Karar No: K. Tarihi

51 31 - V - 1931

Sait Ef. ve ar. 
Konya

jBorçlanma kanununa 
jtebean aldrlkları evler- 
jden çıkanlı naları hak- 
Ikmda

Konya muhacirlerinden Ham it ve arkadaşları 

îmzasile Yüksek Reislik makamına sunulan arzu

hal Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Yeni çıkacak iskan kanunu mer’iyet mevkiine 

konuluncıya kadar, borçlanma kanununa tebean 

aldıkları evlerden çıkarılmamalarını istemekten 

ibarettir.

Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta :

Borçlanma kanunu mucibince müstedilere ve

rilmiş olan mallara 3 - V II - 1929 tarih ve 1129/ 

14 numaralı amumî tahriratın tebliğinden evvel 

mezkûr kanunun izahnajnesinin 2 inci maddesi na-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası i Encümen karai‘1 ve ne sebex)ten verildiği

526

■7A\rı itibare alınarak idare heyetine kıymet takdir 

edildiği ve bu kıymetlerin de katiyet kesbetmiş ol- 

jdugu ve tdare Heyetince borçlanma kanunu ahkâ- 

|mına tevfikan hini tahsisteki mahallî rayiç nazarı 

itil)are alınarak kıymet takdir edilen mallara umu- 

jmî tebligat veçhile yeniden kıymet takdiri caiz ol

madığı fîibi arzuhal sahipleri şikAyetlerinin borç

lanma muamelesini ifaya yanaşmıyanlardan te- 

fevvüz ettikleri malların istirdadı için vilâyet 

Imakamına müracaat edilmiş olmasından mütevel

lit olduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşjldikte:

Kanunen tekâmül eden bir muamelenin taR'yi- 

ırine bir sebep jîörülemediği kanun mucibince

I kendilerine verilen malların hükümetçe istirdadı 

mevzubahs olmadığının arzuhal sahibine anlatıl- 

tnasına karar verildi.

Karar No: K. Tarihi

52 31 - V - 1931

5422

Abdullah B. Sabık Sı-Kanunsuz olarak tasfi-| Sivas eski icra memuru Al)dullah imzasile Yük- 

vas icra memuru yeye tabi tutulduğu Reislik makamnıa sunulan arzuhal Encümeni-
hakkında

i m ize fiönderilmiştir.

D ileği;

Kanuna aykırı olarak tasfiyeden tekaüde sev- 

kolunup yaptığı itirazatınnı Devlet Şurasında da 

'tasdiki mağduriyetini mucip olduğundan kararın 

refini istemekten ibarettir.

Adliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta :

I - İcraya teslim olunan miktarı teftiş ve mü- 

rakabeden gizlemek ve gayri meşru intiba kastile 

daftere kayit ve sahiplerine teslim etmiyerek zim

metinde tuttuğu muhasebe usulü hilâfına müfredat 

göstermiyerek bir kalemde* ve teehhürle Hftere 

kayit surtile mâliyeye bildirildiği ve şu suretle va

zifesinde olan ihmal ve terahisinden dolayı Sivas 

mahkemesince ağır para cezasına mahkûm olduğun- 

■'dan dolayı memurin kanununun 31 inci maddesi 

I mucibince 3 aylık kıdeminin tenziline karar vcril- 

idiği ve yapılan teftiş lâyihasında: icraî mühim bir

vazifeyi tedvire ehliyet ve kifayeti olmadığı gibi 

,irtikâp ve irtişa ile şaibedar bulunduğu anlaşılmak

la memurin kanununun 1 inci muvakkat maddesi 

mucibince tekaüde sevkedilmiştir.

I I  - Kendisine keyfiyetin tebliği üzerine Devlet
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

x\rzuhal hulâsası KiK'iiııuMi knIdil'i vc ıu‘ s(*İK‘pteıı vc'Tİldi^i

i Şurasına ikaıno oylcdi^i İdarî dava, yukarıdaki cs- 

ibai) ve mülâhazalar dolavısile I). S. siik'U S-X lîKU)
I . .
tarih ve 1200/1100 numnrah kai-arhı reddine ıtlı- 

:fakla karar vei'ildiği ve refine inıkAn bulunııı;i(hj>'i 

biUlirilmiştir. 

i leabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin tasfiyeye tabi tutulup ti‘l<a- 

I  üde şevkini ieap eden sebep yapılan nıuanu'lenin 

; kanuna muvafakatini teyit eylemekle işbu muanu-- 

lenin tağyirine bir kanunî sebep fîörülemedi^inin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No: K. Tarihi

53 31 - V - 1931

164 Zülfü Ef. Elâzizde Ye-Muhakemesinin yeni-' Karapınarlı Zülfü inıznsile Yüksek Reislik nı;ı-

5053  ni handa Dana burun-den icrası hakkında 

lu Bakkal Paşaağa va-j 
sıtasile i

214 Haşan Ef. Halitoğlu Affı hakkında 

5]̂ 03~ Diyarbekir hapishane-  ̂
sinde i

kamına sunulan arzuhal Kıunimenimize ”(nıd(‘fil- 

miştir.

Dileği:

Hakkında verilen hapis karan kanuna uyma

dığından muhakemesinin yeniden yapılmasını iste

mekten ibarettir.

Adliye Vekâletine yazılan tezkereye f»elen kar

şılıkta :

Aı-zuhal sahibinin katle teşebbüs maddesinden 

Türk ceza kanununun 448 inei maddesi delâletile 

62 inei maddesinin son fıkrası mucibince tenzilen 

on sene müddetle ağır hapis cezacına mahkûm olui) 

hükmün temyiz mahkemesinin 7 - I - 1031 tarih

li ilâmile tasdik edilmiş olduğu ve cari mıuımcU ler- 

de kanuna uymı.yan bir hal olmadığı bildirilmiştir.

icabı söyleşildikte:

I Muhakemenin yeniden yapılmasını mucip orta

da kanunî bir sebep »örülenlemekle dileği yerine 

Ifçetirilemiyecğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karjır No: K. Tarihi 

r>4 31 - V - 1931

I Diyarbekir hapishanesinde Hîîlitoğlu H îis h u  

imzasile Yüksek Reislik makamhıa sunulan arzu

hal Encümenimize gönderilmiştir.

1 D ileği:

i Evvelce 1793 numaralı tecili ınüeaznt kanu- 

iuundan istifade ettiği halde bilâhare yine tevkif 

edildiğinden şikâyet eylemektedir.

I Adliye Vekâletine yazılan tezkereye {̂ elen kar- 

Işılıkta:
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası , Eııcünıeıı karan ve ne sebepten verildiği

1164

Arzuhal sahibinin 1239 numaralı tecil kanunu

nun 2 inci maddesinde muayyen olan tarihten ev

vel mahkıimiyeti sebebi olan suçu yapmasına ve 

kendisinin vicahi mahkûminden bulunmasına bi

naen mezkûr kanundan istifadesine imkân bu

lunmadığı bildirilmiştir.

Daha ziyade izahat alınmak üzere davet olu

nan salâhiyettar memur huzurile yapılan tetkikte; 

Filhakika:

1316 numaralı kanunun 1 inci maddesinde: 

Tadat olunan mahallerde (kanunun neşri tari- 

Ihine kadar ika olunan cürüm ve kabahatlerle 

I maznun veya hali firarda bulunan mahkûmin 

I haklarında takibatın icrası veya hükümlerin infazı 

tecil dilmiştir.)' denildiği ve arzuhal sahibinin bi

rinci kaıuma göre suçu yaptığı tarih .Şeyh ^ait 

I vakasından evvel olmasına ve ikinci kanuna göre

jn ıaz ııun  veyu h a li f ira rd a  değ il v icahen muhnke-

^nesi yapılmış bulunmasına binaen her iki knrun-

jdan da istifade edemiyeceğl anlaşılmıştır.

İcabı söyleşildikte:
, Y u k a r ı d a  y a z ı l ı  t e tk ik  n e t ic e s in e  g ö re  h a k k ın d a  

yapdan muamelenin kanuna mutabakati hasebile 

d i le ğ i  y e r in e  g e t ir i le m iy e e e ğ in in  k e n d is in e  a n l a t ı l 

masına karar verildi.

Karar N o: K. Tarihi

55 3 - VI - 1931

Suut Efendi: İstanbulMazuliyet maaşnıın ve- 
Topkapı Merkez Efen-ıilmesi hakkında 

di No: 22

Mülga Âyan Meclisi kâtiplerinden Süut imzasi- 

le Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal En- 

ümeniıhize gönderilmiştir.

D ileği:

1516 numaralı kanunla hak ettiği mazuliyet 

maaşı halâ verilmediğinden hakkının ihkak edil

mesini istemekten ibarettir.

Dahiliye ve Maliye Vekillerine yazdan teske

relere gelen karşılıkta:

Dahiliye Vekâleti bu maaşın Maliye Vekâle

tince tesviye olunacağından 3 üncü bordro ve res

mî senesinin Maliye Vekâletine gönderildiğini 

Maliye Vekâleti ise işbu paranın Dahiliye Vekâ

letince verilmesi iktiza eylediğinden dosyanın ia

de olunduğunu iddia eylediklerinden davet olu

nan salâhiyet sahibi ve muntazam borçlar müdürü 

! Hilmi Bey huzurile cereyan eden müzakerede 1677 

i numaralı kanun 1 inci maddesinde:
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası I  Encümen karan ve ne sebepten verildiği

97

4984

1 « 1928 ve 1929 seneleri zarfında dairelerce tah

sisat harici yapılan taahhüt ve mübayealardan 

'mütevellit borçlar taallûk ettiği devrenin cari se

ne bütçesi mart tahsisatından karşılığı nıevkuC 

tutulmak şartile Maliye Vekâletince tediye olu- 

!ııur.» Diye yazılı bulunduğu anlaşılmıştır, 

i İcabı söyleşildikte:

Süudulmevlevi yani arzuhal sahibinin affına 

[dair ohın 1516 luımaralı kanunun 1 inci maddesi- 

jıin son fıkrasında;

i «  İki sene hapis cezası bilcümle hukukî Tieti- 

Içelerine şamil olmak üzere affedilmiştir.» Denil- 

,meşine ve işbu kanun lO/VI/1929 tarihinde Irnbul 

olunduğuna binaen arzuhal sahibi istihkakının 

yukarıda yazılı 1677 numaralı kanunun 1 inci 

!maddesi mucibince tesviyesi lâzım geleceğinin Ma

liye Vekâletine arzına ve arzuhal sahibine de an- 

'latılınasına karar verildi.

I K arar No; K. Tarihi

56 3 - V I - 1931

Camii cedit mahallesi Ziraat bankasına olan; Kasaba rençberleri namına Camii cedit mahal-
muhtarı İsmail H a k k ı ,  borçlarının tecili h.

Kasaba

jilesi 1 inci m uhtarı tsmail Hakkı ve arkadaşları 

‘imzalarile Yüksek Reislik makamına sunulan arra- 

ıhal Kn. imizc fçöndorilmiştir:

Dilekleri:

Her türlü âfata maruz kalan mahsullerinden
I

doltıyı müzayakada bulunduklarından Ziraat Ban

kasınca borçlarının tecili ve yeniden ikrazda bu

lunmasını teminden ibarettir.

İktisat Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta :

Kasaba halkı talebinin kaza bank sandığına ib

lâğ edildiği ve bu husustaki tebliğatın tekit olun- 

Iduğu bildirilmiştir, 

i İcabı Sfiyleşildikte :

I Arzuhal sahipleri dileklerinin yerine getirilmiş 

olduğunun kendilerine anlatılmasnıa karar verildi. 

' Karar No. K. tarihi

57 27 - V» . 1931

126 ' Çatalcanın İzzettin Ziraa t bankasına olan Çatalcannı İzzettin köyü Muhtar ve İhtiyar 

5014 j k a r y e s i ,  İ h t iy a r  H e y - jborçlarının tecili h. Meclisi Âzası imzalarile Yüksek Reislik makamı- 

eti ııa sunulan arzuhal En. imize gönderilmiştir.

Dilekleri:

928 senesinde Ziraat Bankasından ödünç al- 

idıkları paralan mahsulleri olmadığı dolayısile iki
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası ! Enciiiîieıı karan ve ne sebepten verildiği

senedir ödiyenıediklerinden biriken faizlerini ver

mek şartile borçlarınnı tecilini istemekten ibarettir. 

: Ik. V. ine yazılan tezkereye jyelen karşılıkta: 

i İşbu zürraın bankaya borĉ 'lu oldukları parala

rın bildirilen esaslar dairesinde tecil olunması lü

zumunun mahalli ziraat bank sandığına yazıldığı 

bildirilmiştir.

! icabı söyleşildikte:

j Dilekleri yerine fj;etirilmiş bulunduğunun arzu- 

|hal sahiplerine anlatılmasına karar venildi.

! Karar No. K. Tarihi

i 58 27 - V - 1931

211
5100

Hatice H. ve arkadaş-Ziraat bankasına olan' Yıldızeü riftc,*ilerinden Hatice ve arkadaşları 

lırı. Yıldızeli zürraı na-borçlarının tecili h. limzalarile Yüksek Reislik makamına sunulan arzu- 

{ hal Kn. imize gönderilmiştii".

Dilekleri:

j Ziraat Bankasına olan borçlarının tecilini iste

mekten ibarettir.

İktisat Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar- 

işılıkla:

î Mahallî Ziraat Bank sandığının musırrane tek

lifine rağmen arzuhal verenlerin borçlarının tecili 

muamelesine yanaşmadıkları bildirilmektedir.

İcabı söyleşildikte :

Bir taraftan borçlaıının tecili için müracaat 

leyledikleri halde diğer taraftan tecil muamelesini 

• iyapmağa yanaşmamaları münasip olmıyacağının 

aı-zuhal sahiplerine anlatılmasına karar verildi, 

i  Karar No. K. tarihi

i 59 27 - V - 1931

1252

4740

1166

4640

Zir nahiyesinin Peçe-Ankara icrasına yatı-̂  Şakir Mustafa zevcesi Seyyide veresesinden 

ıu1k karyesinden çakar rılan 458 lirayı istiyor-,Havva, Şükrü ve Rıza imzalarile Yüksek Reislik
Mustafa zevcesi Mûte-lar. 
veffiye Şeyyide H. ve
resesi Rıza Ef. ve arka
daşları.

makamına sunulan 3 tane arzuhal encümenimize 

f>:önderilmiştir.

Dilekleri:

Ankara Eytam sandığına yatırılan 458 lirayı 

1513 sayılı kanun mucibince vaktinde müracaat 

iolunamadığı cihetle kendilerine verilmediğinden 

jŞİkâyet etmektir.

İcabı söyleşildikte:

(îerçi 1513 sayılı kanun mucibince 1930 senesi 

şubatı nihayetine kadar müracaat etmediklerin

den dolayı kanunen mutalebede bulunamıyacak- 

larsa da ahiren neşrolunan 1783 sayılı kanun mu-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

cibinee hemen bulundukları mahallin en büyük 

'mal memurlarına müracaat eylemelerinin arzuhal 

sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

60 27-V -1931

1445 Hediye PI. Kütahyanın Ziraat bankasına olan Hediye imzasile Yüksek Reislik makamına sn-
4968 Şerkustu Mahallesinde borçlarının tecili h. 

Dülgerzade Süleyman 
Kf. kerimesi ı

nııian arzuhal enc-ümenimize jîönderilmiştir.

Dileği :

Ziraat Bankasnıa olan borcunun bir sene dalıa 

tecilini i.stemekten ibarettir.

iktisat Vekâletine yazılan tezkereye «:elen kar

şılıkta :

I Aı-zuhal sahibinin tecili deyin talebinin bank 

usul ve mevzuatına {jöre dikkat nazarına alınması 

hususunun Kütahya Ziraat Bank şubesine yazıldı

ğı bildirilmiştir.

İcabı söylenildikte:

Bankaya müracaat eylemc'si hususunun arzuhal 

sahibim; anlatılma.sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

61 27 - V - 1931

148

5036

Belediye reisi Burha-Ziraat bankasının yar- Belediye reisi Bürhanettin imzasile Yenişehir-
nettin B. Yenişehir ,dımmı istiyorlar. don ^'üksek Reislik makamına çekilen telfçraf en

cümenimize gönderilmiştir.

Dileği :

(leçen sene kazalarında hüküm süren kurak

lıktan dolayı tohumluk ihtiyacı olarak Ziraat Ban

kasınca tesbit edilen 40 bin lira halâ verilmedi- 

ğiiKİen bir an evvel verilmesinin teminini istemek

ten ibarettir.

İktisat Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta :

Tohumluğa muhtaç zürraa dağıtılmak üzere Yeni

şehir sandığına mahallî menabiine ilâveten tahsi

sat verildiği ve mezkûr sandıkça mümkün olan 

yardımın müstahsıllara yapıldığı bildirilmiştir.

icabı söyleşildikte:

Dilekleri yerine getirildiğinin telgraf sahiple

rine anlatılmasına karar verildi, 

i Karar No. K. tarihi

62 27 - V - 1931
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dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

48

4935

Abdullah Ef. ve arka-Ziraat bankasınca yar-i Ordu Vilâyetinden Hacı Kadıoğlu Abdullah ve 

daşları. Ordu jdım yapılması h. arkadaşları imzalarile Yüksek Reislik makamına

sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir. 

Dilekleri:

Kendileri Ziraat Bankasından istikraz edeme

dikleri halde bazı tüccarlar işbu bankanın mefhu

muna muhalif olarak istikraz eyledikleri paralan 

ağır faizlerle ikraz eylemek suretile zararlarnıı ba

di olduğundan, Ziraat Bankasından lâyık olduk

ları himayeye mazhar edilmelerini istemekten iba

rettir.

Ik. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Bankaca yapılan ikrazat miktarının b%nka me- 

nabiinin çok fevkinde olduğu, ticarî muamelelerde 

kullanılan mebaliğin mahiyeti itibarile ziraî kredi

lerde istimal caiz olmıyan tevdiattan bir kısmnın 

münhasır bulunduğu, tecil işleri hakkında tesbit ve 

diğer bank şubelerine olduğu veçhile Ordu Ziraat 

jBank şubesine de tebliğ edilen esaslar dairesinde 

bankaya borçlu çiftçilerin borçlarının tecil edil

mekte olduğu, bununla beraber keyfiyetin bu ke- 

ire de tekiden mahalline yazıldığı bildirilmiştir, 

i İcabı söyleşildikte:

! Ziraat Bankasının bu günkü mevzuatı dairesin- 

'de mümkün olanı yapmakta olduğu ve bu defa 

da zürraa yardım edilmesinin mahalline tekiden 

bildirildiği cihetle keyfiyetin arzuhal sahiplerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi 

i  63 27 - V - 1931

İnebolu ziraat bankası-Ziraat bankasına olan; İnebolu Ziraat Bankasına borçluları namına

4ğğY~|na medyun zürra na-borçlarının tecili h. 

Wına Alioğlu Memet'

3 Bf 
4889

Kıra Alioğlu Memet imzasilc Yüksek Reislik maka

mına çekilen telgraf ve arzuhal encümenimize gön

derilmiştir.

Dilekleri:

Ziraat Bankasına olan borçlarının bir sene da

ha temdidini istemekten ibarettir.

I  İktisat Vekâletine yazılan tezkereye gelen ce-
I
vapta:.

Arzuhal sahibinin vaziyeti borcunu edaya mü

sait olduğu halde mahza borcunu tecil ettirmek 

için müracaatlarda bulunduğu ve nitekim 7 - X  - 

|l930 tarihinde borçlarım temamen ödediği bildi- 

jrilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

1432 Adana ziraat odası rei-Borçlarının tecili h. 
4954 si Hilmi B. ve arkadaş

ları

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

tcabı söyleşildikte:

Keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K, tarihi

64 27 - V - 1931

Adana ziraat odası reisi Hilmi ve arkadaşları 

imzalarile Yüksek Reislik makamına sunulan arzu

hal Encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri:

Bir iki senedir buğday ve pamuk mahsulü ol

maması yüzünden perişan halde bulundukların

dan borularının tecili, acilen tohumluk buğday 

elde edilerek dağıtılmasını istemekten ibarettir.

İktisat Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta :

Arzuhalda imzalan bulunanlardan Hilmi Beyle 

Karadayızade İsmail Efendinin ipotekli hesabı ca

riden mütevellit borçlarının tecil edildiği, Terlik- 

siz ve Çineli köyleri çiftçileri borçlarının kısmen 

tecile t.abi tutulduğu ve diğer borçlular henüz mü

racaatta bulunmadıklarından haklannda bir mua

mele yapılamadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Çiftçilerden henüz müracaat etmiyenlerin ban

kaya müracaat eylemelerinin ve diğerlerine de 

dilekleri yerine getirildiğinin anlatılmasına karar 

verildi.

Karar N o: K. Tarihi

65 27 - V - 1931

198 .Şefik B. Bitlis def ter-, Tasfiyenin ref’i 

5087~ sabıkı kında
Şefik imzasile Yüksek 

arzuhal encümenimize

hak-| Bitlis defterdarı sabıkı 

Reislik makamına sunulan 

gönderilmiştir.

Dileği :

Hakkında tatbik olunan tasfiye muamelesinin 

jkanuna uygun olmadığından refini istemekten iba- 

i retti r.

! Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen kar- 

j şılıkta:

I Arzuhal sahibinin vazifesini ifadan âciz bulun- 

jduğu ve sıfatile mütenasip bir memuriyet yapacak 

kabiliyette olmadığı anlaşılmasına mebni memurin 

kanununun 1 inci muvakkat maddesi mucibince tas

fiyeye tabi tutulmasına karar verilmiş ve muma

ileyhin mezkûr karar aleyhine Devlet Şurasına aç- 

itığı İdarî davanın Şuraca reddine karar verildiği
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

i
Arzuhal hulâsası Encüırıen karai'i ve ne sebepten verildiği

bildirilmiştir.

İcabı söyioşildikte:

Davet olunan memurun ji'östordiği sicil ve 

müfettiş raporları ve Divanı Muhasebatın arzuhal 

(Sahibinin Bayazıt muhasebeciliğine ait zati zaman 

,hesal)i katisinde 1258 lira 27 kuruş ve Bitlis mu

hasebeciliği zati zaman hesabı katisinde ise 16073 

'lira 45 kuruş hilâfı kanun sarfiyattan dolayı taz

imin ile mahkûm olduğuna dair karar suretleri 

Devlet Şurası kararını müeyyit bulunduklarından 

dileği yerine fç^'tirilemiyeceğinin arzuhal sahibine 

'anlatdmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

66 31 - V - 1931

---------------‘ I f
1366 'Celâl ve Ahmet Ef. 1erKanunsuz olarak işten Iskilij) orman memurları sabıkı CelAl ve Etem 

îskjlip orman memuru el çektirildiklerine dair inızalarile Yüksek Reislik makamına suıuılan jırzu- 
sabıkı hal Encümenimize fj:()nderilmiştir.

Dilekleri:

Kendilerine müfettişin noksan tahkikatı üze

rine işten el (^ektirilerek halâ bir netice elde ede- 

' medikleriuden haklarındaki muamelenin bir an 

i evvel bitirilmesini istemekten il)arettir,

İktisat Vekâletine yazılan tezkereye verilen 

[karşılıkta:

I Orman fen kontrolörü Nafi Efendi tarafından ya

pılalı tahkikat üzerine İskilip orman muamelât me

muru Hamdi ve muhafız Etem Efendilerin otuzar 

lira para cezası ve muhafız Celâl Efendinin 3 ay 

hapsine ve 31 lira para cezası ile maiıkûmiyetlerine 

Corum asliye mahkemesinden karar verildiği ve ta

raflarından temyiz edildiği bildirilmiştir.

: İcabı söyleşildikte:

I Haklarında yapılan tahkikat muhakemelerini ve 

neticede mahkûmiyetlerini mucip olmasnıa j>öre mua- 

,melenin kanunî mecrada cereyan eylediğini teyit ey

lediği ve mademki verilen hüküm temyiz edilmiştir 

temyiz mahkemesi kararma intizar zarurî bulun

duğu hususlarının arzuhal sahiplerine anlatdmasına 

jkai'ar verildi.

: Karar No: K. Tarihi

! 67 31 - V - 1931

421 Lütfiye H. Alay 34. T. Terfih zammı yapıl-: Müteveffa ihtiyat 11 Mülâzımı Fazlı Bey zev- 

5312 3. mülâzimi sanisi seci Eutfiye imzasile Yüksek Reislik makamına su-

!zıl B. zevcesi. 1 inulan arzuhal encümenimize gcinderilmiştir.
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Eııciiıııon karan ve ne sebepten verildiği

Dileği:

Vefat eden zevcine tahsis olunan terfih zam

mının da eytam ve eramiline tahsisini istemekten 

ibarettir.

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta :

Müteveffa Fazıl efendinin istiklâl harbinde 

mecruhiyet neticesi malûl kalmasına binaen teka

üt edilmiş ve 6 sene 4 ay yedi günden ibaret hiz

metine göre ve bin kuruş maaşı üzerinden beşin

ci derece malûliyet maaşının 50/100 si verilerek 

kendisine 563 kuruş maaş tahsis ve ayrıca da

2 500 kuruş terfih zammı verilmiştir.

Mumaileyhin vefatı üzerine 11 - V III - 325 

tarihli tekaüt kanununun 37 inci maddesi hük

müne tevfikan almakta olduğu tekaüt maaşının 

yansı olan 281 kuruş dört nüfustan ibaret eyta

mına mütesaviyen taksim edilerek verilmiş olduğu 

ve terfih zammı olan 2 500 kuruşun aileye inti

kaline mevzuat müsait bulunmadığı ve hidematı 

vataniye tertibinden para verilmesine imkân gö- 

^rülmediği bildirilmiştir.

I İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin kendisi tarafından da tas- 

'dik olunduğu üzere terfih zammının aileye nakli 

jkanunen gayri kabil olduğu gibi hidematı vata- 

niyeden para verilmesi de mahsus bir kanuna 

mütevakkıf bulunduğundan dileği yerine getiril- 

miyeceğinin kendisine anlatılmasına karar veril

di.

Knrar No. K. tarihi

68 31 -V-1931

269 Hüseyin Ef. ve arka-Oturdukları hanelerin (Jcrzenin Çonalan köyünden Paşaoğlu Hüseyin 

5158 daşları. Gerzenin Çon icar bedellerinin alın- ŷ ,̂ arkadaşları imzalarile Yüksek Reislik Makamı- 

alan köyünde. maması h. sunulan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dilekleri;

Evvelden beri evleri bulunmamak dolayısile 

firar eden rumların evlerine yerleştiklerinden ve 

fakri halleri hâzinece istenen icar bedelini vermeğe 

müsait olmadığından bu paraların alınmamasının 

bir karara bağlanmasını istemekten ibarettir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 

Arzuhal sahiplerinin köyleri civarındaki Rum 

hanelerinin mükerrer(‘n müzayedeye çıkarıldığt 

halde müzayedeye iştirak etmiyerek işgalleri altın-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzulial hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

da bulunan evleri fuzulen işgal etmiş oldukları 

sabit olmakla mahallî idare heyetince takdir edilen 

eerimislin kendilerinden talep edilmesi üzerine şi

kâyette bulundukları devlete ait emvali fuzulen 

işgal edenlerin idare heyetlerince takdir olunacak 

ecri misillerin tahsili emval kanununa tevfikan tah

sili 757 numaralı kanun iktizasından bulunduğu ve 

hâzinece başka türlü muamele icrasına imkân olma

dığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Hâzinenin hakkı sabit olan bu meselede başka 

suretle muamele icrasına kanunî imkân bulunmadı

ğının ve ecrimisilleri vermolen iktiza eylediğinin 

arzuhal sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

69 31 - V -1931

237 Hakkı Bf. Adana. Dö-;Maaşlarının 
5126 mahallesinde kı-hakkında,

jdemli yüzbaşılıktan 
mütekait ı

verilmesij Kıdemli yüzbaşılıktan mütekait Hakkı imza- 

jsilo Yüksek Reislik makamına snnulaıı arzuhal En

cümenimize gönderilmiştir.

D ileği:

I - Tardı tarihinden rütbesinin iade olunduğu 

tarihe kadar maaşlarının verilmesi,

I I  - Tahsis olunan tekaüt maaşının noksan he

sap olunduğundan maaşı miktarının tashihi,

I I I  - Tekaüt maaşlarının mafevk rütbeye göre 

artırılmasını istemekten ibarettir.

Millî Müdafaa Vekâletin yazılan tezkereye ge

len karşılıkta:

Arzuhal sahibi; Yalvaç askerlik şubesi mül

hakı iken 24/X/1336 tarihli istiklâl mahkemesi 

kararile askerlik silkinden tardile bir sene hapse 

mahkûm edilmiş mahpusluğunu bitirdikten sonra 

tahliye edilmiş ve neşrolunan 16/IV/1340 tarihli 

af kanununun 5 inci maddesi mucibince memnu 

olan haklan refedilerek muayyen müddeti ikmal 

etmiş olduğundan 8/VI/1340 tarihinde tekaüt mu

amelesi âli tasdika iktiran etmiştir.

Mumaileyh istiklâl mahkemesinin tart karan 

üzerine askerî rütbesini kaybederek bilâhare af ka

nunundan istifade eylemiş olduğu cihetle ancak 

affa mazhar olduğu 16/IV/1340 tarihinden tekaüt 

edildiği 8/VI/1340 tarihine kadar rütbesi açık maa

şına istihkakı olmak lâzım gelirse de 1513 numaralı 

kanun hükmüne tevfikan 1930 şubatı gayesine kaadr 

imal memurlarına müraciiatla vesika alınmış olması
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Arzuhal hulâsası Encümen kararf ve ne sebepten verildiği

lâzım î?elip bunu da yapmadığı cihetle işbu 1 ay 

22 pünlük maaşnıın tesviyesine de kanunen imkân 

yoktur.

Tahsil olunan 1046 kuruş tekaüdiyesinin de ka

nuna tamamen muvafık olduğu anlaşıldığı gibi cari 

muamelede izah edildiği veçhile mafevk rütbe üze

rinden maaş verilmesine kanunî bir sebej) bulunma

dığı bildirilmiştir.

leabı scJyleşildikte:

Arzuhal sahibinin bu baptaki iddiası af kauu- 

nile askerî rütbesinin iade olunduğu kanaatinden 

iııbias eylemiştir. Halbuki af kanunu yalnız mem- 

luı olan hukukun iadesinden ibaret bulunmasına 

ve bu hakların af tarihinden başlaması zaruretine 

binaen M. M. V. inin kendi hakkında ittihaz ey

lediği muamelenin kanuna muvafakati derkâr bu

lunduğundan mumaileyhe anlatılmasnıa karar ve

rildi. '

Karar No: K. Tarihi

70 31-V-1931

329 İsmail Ef. Mahkemesinin başka

522Ö";Çankırınm Tut n ah iye- m aha lle  «akli h. 

İsinin camii kebir ma-;
■ hailesinden küçükoğul- 

1 arından malûl.

Memetoğlu Gazi İsmail imzasile Yüksek Reislik 

makamına sunulan arzuhal encümenimize gönde

rilmiştir.

Dileği:

Devrişoğlu Fevzullah isminde bir köylünün bağ 

köşkünü yaktığı gibi hayatnıa kastedeceğini de 

jötede beride söylediğinden emniyetinin münselip 

jolduğunu ve muhakemesinin başka yere naklini 

!istemekten ibarettir.

Atiliye V\‘kâletine yazılan tezkereye gelen kar

şılıkta : 
i '
j Hafız Ahmet ve Ahmetoğlu (Jazi Ismailin muh- 

'telif zamanlarda evine girerek para, eşyalarını çal- 

Imaktan maznun Fevzi hakkındaki icra kılınan du

ruşma neticesinde sirkat filinin 1928 senesinde vu

kua geldiğinden 1441 numaralı kanunun 2 inci mad- 

idcsi nuıcibince bu baptaki tahkikatin teciline ve 

i)undan başka Hafız Ahmet Efendinin evinden pa- 

Ira ealdığı sabit olmasına mebni ceza kanununun 

;493, 522 inci maddelerine tevfikan 1 sene 6 ay ağır 

;hapse konulmasına dair verilen karar Temyiz 

İMahkemesinin tasdiknıa iktiran eylemek suretile 

katiyet kesbeylediği ve müstedi (iazinin köşkünü 

; kasten yaktığı hakkında vuku bulan şikâyet üzeri

ne yapılan hazırlık tahkikatı neticesinde merku-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Eııciiıııeıı kjımi‘1 ve ne sebei)teıı verildiği

610 Muhafız alay kuman-Terfihini istiyor. 

5506 danı İsmail Hakkı B,

nıuıı hu iş(.‘ ınücasort'tiııc dair bir f>;ûna kaıuuıî de- 

lAil bulunmadığına binaen bu takibat icrasına ma- 

ıhal olmadığı hykkıııdaki karar kendisine tebliğ edil

diği bildirilmiştir.

icabı söyleşildikte :

Köşkün yanması sıujunda ortada kanunî bir su- 

(*u f>;örülemediği i(̂ in muhakeme ya])ilmadığı halde- 

/,aten mevcut olmıyan bir muhakemenin nakli hak- 

knulaki dileğinin yerine getirilemiyeceğinin arzu

hal sahibne anlatılmasına karar veridi.

Karar No. K. tarihi

i  71 31 - V - 1931

Muhafız alayı kumandanı binbaşı İsmail Hakkı 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

1*] n c ü m e n i m i ze () n d er- i 1 m i şt i r.

Dileği:

Terfi sırası jîeldiği halde 1930 terfi defterine 

ithal edilmediğinden ve halbuki iki zabntin terfi et

tirildiğinden şikâyet etmekten ibarettir.
I

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

O. Za. 1 için 30 - V III - 1929 terfiyatında ve- 

ırilen dcrece cetveline göre 25 - I - 338 iiler dahil 

olup halbuki binbaşı İsmail Hakkı Beyin nas

bi 3f - V III - 1338 olduğundan bu derece 

dahiline girememiş ve terfi kanununun 17 in

ci maddesi mucibiıu*e terfiat mevcut münha- 

ITıta şiöre yapıldığı ve 1930 kadrosunda kay

ma kainlik mevcudu fazla olduğundan kadroda 

müıdıal olmadığı için bü rütbeye terfi yürü- 

tülmemiştir.

Terfi edilen iki zabite «elince:

lUmlardan baytar kay. Sabit Beyin nasbi 

28 - V llI - 1334 olup kendisinin 30 - VIII - 1927 

tarihinde terfi sırası g^'lnıiş ve terfide esas olan 

P. arkadaşları bu tarihte terfi etmiş iken bu sı

fatla münhal olmadığından terfii yapdmamış 

ve ancak 1930 kadrosunda bu sınıfta münhal 

açıldığından 9 - V III - 1930 tarihinden muteber 

olmak üzere terfii icra kdınmıştır.

,Memet Şükrü Beyin ise nasbi 1 - IX  - 1339 

iken bilâhare tebeyyün eden hakkına mebni 

1 - I I I  - 1339 tarihine tashih edilmiş ve bu nas

bi emsali 1927 tarihinde terfi edilmiş ve 1930 kad

rosunda İst. sınıfında münhal mevcut bulunmuş 

'olduğundan 30 - VIII,- 1930 tarihinden itibar o-
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adı, sanı vc otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kai‘arı ve ne sebepten verildiği

hııımak üzere miralaylığa terfi edilmiştir denil

mektedir.

İcabı söyleşlldikte:

Terfia esas olarak gösterilen tarihlere ve terfi 

kanununun 17 iııei maddesine {;öre V. çe yapılan 

muamelenin hakka makrun olduğunun arzuhal sa- 

lıibine anlatılmasına kfirar verildi.

Karar No: K. Tarihi

72 31 - V - 1931

5575 binbaşı Salâhattin B. kaüt edildiğinden yeni 
kanuna göre yapılma- 
İsını istiyor.

679 Tirede mukim mütekait Eski kanuna göre te- Mütekait Binbaşı Salâhattin imzasile Yüksek Re

islik makamma sunulan arzuhal encümenimize gön

derilmiştir.

Dileği :

30 - V I - 1930 tarihine kadar muvazzafan istih

dam edildiği halde yeni kanuna göre değil eski 

kanuna göre tekaüt edildiğinden şikâyet eylemek

tedir.

Millî Müdafaa Vekâletine yazdan tezkereye 

gelen karşdıkta :

Arzuhal sahibinin 2 - X I - 1929 tarihinde te

kaüdü icra edildiği ve her ne kadar 30 - V I - 1930 

tarihine kadar istihdam edilmiş ise de 1683 numa

ralı tekaüt kanununun muvakkat beşinci madde

sine göre maaşı eski hükümlere göre tahsis 

edilmiş olduğu ve işbu kanunun 1 - V I - 1930 ta

rihinden itibaren tekaüt edilenlere şamil bulundu

ğu bildirilmiştir.

îcabı söyleşildikte :

1683 numaralı kanunun muvakkat 5 inci fıkrası: 

‘Tekaüt talebi veya tekaüde sevk karan vaki 

olduğu ve işbu talep ve kararlar 3 üncü madde 

mucibince tasdika iktiran ettiği halde tahsis mua

melesi meriyet tarihinden sonraya kalmış olanlara 

verilmesi icap eden tekaüt ve yetim maaşları eski

hükümlere göre tahsis edilir ....  „ suretile yazılı

olmasına ve arzuhal sahibinin de 1929 tarihinde 

tekaüdü icra edilmiş bulunmasına binaen dileği 

yerine getirilemiyeceğinin kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

73 31 - V - 1931

411

5302”
Malûllerden Memet,Terfih kanunu muci- 
Salih Ef. ve arkadaş-bince verilen arazilerin 
lan. Muğla Igeri alınmaması h.

Malûl askerlerden Memet Ali ve arkadaşlan im- 

zalarile Muğladan Yüksek Reislik makamına çeki

len telgraf Encümenimize gönderilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası , Enciinıeıı karan ve no sebe])ten verildiği

R.
Kocaeli

Kemalettin
Âza

İsparta

İbrahim

M. M. 
Giresun 

Müniir 

Âza 

Kayseri 

Ahmet Tevfik

Âza
Amasya

N afiz

Âza

Mardin

Abdürrezzak

Dik'kh'ri:

Torfilı kamımı nuu‘i])iııce vorih-n arsa ahu- 

drğıııdaıı işbu kanun nıueibince ya arazi veya, para 

verilmesini islenıekleıı il)aret(iı-.

j\lnliye Vekâlet in yazılan tezkerej'c j^elen kar

şılıkta :

Telîi'raf sahiplerine terfih kanunu mucibince ve

rilecek 200 liralık arazinin metruk araziden bulun- 

du^'undan Dahiliye Vekâletince hazine emi-ine terki 

hakknıdaki muhabere intaç edilmedi” i Def. Ir̂ ı̂n 

iş'arından anlaşılması üzerine mağduriyı't leriei’ine 

meydan vc'rilmemek üzere malûllere veı-ilecek arazi 

vilâyet dahilinde kalmamış ise mülhakatından bu

rada, da yoksa civar vilâyellertlen muhabere edi

lerek teffizi hususunun mahnlline yazıhlif^ı bildi

rilmiştir.

fcabr S(lyl(‘şildikt(‘ ;

Tel^'raf sahiplerinin Def. lı^a müı-acaatla V. ta- 

rafnıdan verilen emir mucibince haklarının istihsa

line çalışmalarının kendilerine anlatdmasına karar 

verildi.

Karar No: K. Tarihi

74 31 - V - 1931

27 -V- lQ3i 

Âza Âza Âza 

Erzurum Gazi Antep Gazi Antep 

N afiz Reşit Salim 

Âza 

Samsun 

Memet

31 - V- 1931

R. M. M. Kâ. Âza Âza kza

Kocaeli Giresun Bilecik Amasya Erzurum Gazi Antep

Kemalettin M iinâr Hayrettin Nafiz N afiz Reşit

Âza Âza Âza kza. Âza Âza

Gazi Antep Giresun İsparta Kayseri Mardin Samsun

Salim Şevket İbrahim Ahmet Tevfik Abdürrezzak Memet

3 ■-VI- 1931

R. M. M. Âza Aza Âza Âza

Kocaeli Giresun Amasya Erzurum Gazi Antep Gazi Antep

Mezun M iiniir N afiz Nafiz Reşit Salim
Âza Âza Âza kza Âza

İsparta Kayseri Samsun Sivas Van

İbrahim Ahmet Tevfik Memet Ziyaettin Miinip
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J48

159

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Salih O. İhsan Ef. 

Erzincan

Arzuhal hulâsası . Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Hademe olarak bir 

yerde istihdamı hak
kında

328

52T9

607

55Ö3

931^

5882

A. Hamdi Ef. 
Bozkır: Muayene ve 
tedavi evi memuru

Malûl maaşı hakkın
da

Salihoğlu İhsan imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal encümenimize gön

derilmiştir.
Dileği:

Zelzeleden hanesi harap olduğundan bir 

odacılıkla olsun kayrılmasını istemekten ibaret- 
tir.

İcabı söyleşildikte

Arzuhal sahibi nerede ve hangi dairede 

odacılık istiyorsa o daireye müracaatı lâzım 

geleceğinin kendisine anlatılmasına karar 

verildi

Karar No K. tarihi

1 I9-V-1931

Bozkır muayene ve tedavi evi sıhhat me

muru A. Hamdi imzasile Yüksek Reislik 

Makamııja sunulan arzuhal Encümenimize 
gönderilmiştir.

Dileği:

Harp malûlu bulunduğu halde mallûller' 

gibi terfih olunmadığından mağduriyetten 

korunmasını istemekten ibarettir.

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

Hamdi Efendinin tifüs geçirdiğine dair bir 
kayit ve sıhhî vesika almadığı kendisini te

davi ettiğini bahseylediği Halim Şükrü Beyde: 

Bolu hastanesi tifüs hastenesi olmadığını, No

14 te inhirafı mizaç teşhisiyle K. 6,2 karargâ
hından gelmiş zaif bir çocuk olup başka mu- 

mele yapılmadığını ve bir hafta zarfında 
taburcu edildiğini söylemesi iddiasının butla

nını isbat eylediği cihetle resmî kayıt ve ve

sikaya istinat etmiyen mumaileyhin malûliye-
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cS Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otıır- 

cîukları yer

Arzuhal hulâsası E iK 'iiııu 'iı k a î’îii’i ve no sebepten vei’ild iğ i

113

123

Nuri Ef.

Mısırlıoğlu 
Ulubeyin Aşağı ına- 

hallesinden

Malûl olduğundan 

muaveneti naktiye- 

de bulunulması hak

kında

959
5858

Lûtfi Ef. Kırkağaç 
Ziyakök Alp Mek

tebi Muallimi

ti kanunî tariflere muvafık olmadığı bildiril

miştir.
İcabı söyleşildikte:

Yukarıda yazılı malumat ve vesikalara 

' göre arzuhal sahibinin iddiası kanunî surette 

tahakkuk edememesi dolayisile dileği yerine 
I getirilmiyeceğinin kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No K. tarihi

2 19-V-1931

Ulubeyin aşağı mahallesinden Mısırlı Nuri 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan ar

zuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:
Malijliyetinin hekim raporile anlaşılması 

dolayisile B. M. M. ince kendisine muavenet 

olunmasına karar verilmesini istemekten iba
rettir.

İcabı söyleşildikte:

Bu gibi muavenet isteklerinin mahallî bele- 
diyesile hayır müesseselerine yapılması icap 
edeceği cihetle dileğinin yerine getirilmiyece

ğinin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

19-V-1931

Türk Ocağından tar-̂  

dedilmiş olduğun
dan tekrar kaydının i 

tecdidi H.

Kırkağaç mektep muallimlerinden Lûtfi 
imzasıla Yüksek Reislik Makamına sunulan 
arzuhal encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:
Kırkağaç Türk Ocağında mukayyet iken 

reisin hakkındaki kin ve garezi dolayisile 

tardına karar verildiğinden mağduriyetten 
kurtarılmasını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:
Bu sene Türk Ocağının fevkalâde ve son 

içtimaında Türk Ocaklarının infisahile C. H. 

F. ma iltihaka karar verildiğine ve C. H. F. 

sı 3 üncü büyük kongrasında da bu karar 

kabul ve tasvip olunduğuna göre yapılacak 

bir muamele bulunmadığının arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi

Karar No. K. tarih i

4 19-V-1931
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları ver

Arzuhal hulâsası ı Encümen kararı ve ne sebepten veT*ik liğ i

965 i 
5864

Ali Bey zade Şevki 

Bey Erzurum

Ruslar tarfından 

zapt ve müsadere 

ol una II emvali men- 
kulelerinin tazmin 

edilmesine dair

980
5880i

Ali Osman Ef. 
İstanbul

Kasap Şirketi le Süt

lüce Buzhane kâtip
lerinden

509

5404

875

5772

Askerlikle alâkası
nın kesilmesinden 

şikâyet

A. Mucip Ef. 

Bahkesirde Hacı îs- 
hak mahallesinde 

Mustafa Paşa soka
ğında No: 4

Heyeti Mahsusaca 

hakkında verilen 

kararın refine dair

Erzurumlu Ah‘ Beyzade Şevki imzasile 

Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal 

Encümenimize gönderilmiştir.
Dileği;

Ruslar tarafından istilaları sırasında iğti- 

nam eyledikleri malların hafız İbrahim Etem 
Kaptanın zarar ve ziyanı gibi tazmin olun
masını istemekten ibarettir,

İcabı söyleşildikte;

Arzuhal sahibinin 340 tarih ve 3011 nu
mara ile hangi kanundan bahseylediği anla
şılamamakla beraber, Hafız İbrahim Etem 

Kaptanın tazmin olunan zarar ve ziyanı Sov

yet Hükûmetile münakit ayrı bir itilâfa göre 

tazmin olunduğuna ve 25-1-1931 ve 158 
numaralı Encümen karan katiyet kesbeyledi- 

gine mebni dileği yerine getirilmiyeceğinin 
arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi, 

Karar fC tarihi

_________  5

İstanbulda Kasap şirketile Sütlüce buzhane 
kâtiplerinden Ali Osman imzasile Yüksek Re

islik makamına sunulan arzuhal encümenimize 

gönderilmiştir.
Dileği:

Meslekine iade veya tekaüde şevkini iste
mekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin eskiden verdiği arzuhal 

üzerine yapılan tetkikattan sonra verilen ka
rarda da açıkça bildirildiği üzere manevra 

sırasında verdiği istidası kabul edildiği halde 

manevradan sonra istifada ısrar eylemesi üze
rine istifası kabul edildiği anlaşılmış ve asker

likte istifa meşrut olup tekaüde şevki gayri kabil 

bulunmuş olduğunun kendilerine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No K. tarihi 

_  _________ _ 6 ________19-V-1931

Ahmet Mucip imzasile Balıkesirden Yük

sek Reislik Makamına sunulan arzuhal encü

menimize gönderilmiştir.

Dileği:

Heyeti Mahsusaca verilip Âli Karar Heye-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzulial luılâsası Encümen karan ve ne sebej)ten v(vj=il(liği

874_

5771
Ziya Ef.

Samsun
Hükümet karşısında 

hüriyet caddesinde 

No 6 mühürcü

Açığa çıkarıldığın

dan şikâyet

tince tasdik olunan mahkûmiyet kararının 
kaldırılmasını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Âli Karar Heyetinin verdiği kararların 

kat'î bulunduğu kanunu iktizasından bulun

maktan sarfınazar encümenimizce verilen ve 

bu neticeyi teyit eden kararımızda kat’iyet 
kespeylediğinden ve arzuhalde bildirilen se

beplerden hiç biri bu kararları tağyire yara- 

mıyacağından dileği yerine getirilemiyeceğinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

7 19-V-1931

Ziya imzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Devlet Demir yollannda kullanılması hak- 

kındaki müteaddit müracaatlarına cevap veril

mediğinden şikâyet eylemektedir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin geçen devrede B. M. 
M. ne verdiği arzuhali üzerine keyfiyet 
Na. V. inden sorularak dileğinin yerine geti

rilmeyeceği hakkındaki 4-1-931 tarih ve 113 

num. ralı karar kendisine anlatılmış ve 

şuhale göre yapılacak bir muamele bulunma 

dığımn tekrar kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar M K. tarihi

8 1 9 - V -1931

Reis

Kocaeli

Kemalettin

M. M.

Giresun

Münir

Kâ.

Bilecik

Hayrettin

Aza
Amasya

Nafiz

Âza
Erzurum

Nafiz

Âza

Gaziantep

Reşit

Âza

Gaziantep

Salim

Âza 

Kayseri 

Ahmet Tevfik

Âza
Mardin

Abdürrezzak

Aza

Muğla

Nuri

kzz

Samsun

Memet

Âza

Sivas

Ziyaettin
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331 
5222

c3 Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer

Aydının Beycami- 

sinde sakin şehit 

Sıtkı Ef. oğlu

Arzuhal hulâsası

Affı hakkında

51

58

İbrahim Ef.

Kayseri de Cûmhu- 

riyet otelinde Baya- 

zıt muhacirlerinden

Emvali metrukeden 
bir hane verilmesi 

H.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Memet Sait imzasile Yükek Reislik maka

mına sunulan arzuhal Encümenimize gönderil
miştir.

Dileği:

Mahkûmiyetten affini istemekten ibarettir.

Adliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 
karşıhkta;

Hususî ve umumî af, ilâm B. M. M. inin 

salâhiyeti cümlesinden olmasına ve şimdiye 

kadar neşir ve ilân olunan af ve tecil kanun

larından istifade edemiyen mahkûmlar hakkında 

V. çe yapılacak bir muamele olmadığı gibi 

sürğün cezasımn Aydında çektirilmesi mahkeme 

kararı iktizasından bulunmasına mebni sürgün 

mahallinin tebdili de mümkün olmadığı bildi
rilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin hususî affa mazhar ol

masını icap edecek ortada kanunî bir sedep 

bulunmadığı cihetle dileği yerine getirilemiye- 

ceğinin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

9 20-V-1931

İbrahim imzasile kayseriden Yüksek Reis

lik Makamına sunulan arzuhal encümenimize 
gönderilmiştir'.

Dileği:

Muhacirler arasında Kayseriye gelerek ora
da kalmış ise de iskân sırasında evli bulun

madığından kendisine ev verilmemiş ise de 

şimdi evli bulunduğundan iskân edilmesini 
istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

İskân muamelesinin cereyanı sırasında evli 

bulunmıyan bir kimsenin sonradan evlenmesile 

iskân edilmesi kanunî bir muamele olmadığı

nın arzuhal sahibine anlatılmasına karar ve
rilmiştir.

Karar K. tarihi

10 20-V-1931
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106
4994

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Kozanzade Zekeriyya 

Ef. Şehzade başında 

balaban mahallesi 

sûtcü sokak No ı 8 

hanede

Arzuhal hulâsası

Yurtluk ve ocaklıhk , 

maaşlarına mukabil : 
emlâk verilmesi hak-j 

kında '

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4^

52

________ I----------- - - |-
Münasip bir mûes- j 

sede vazife verilme- ı 

si için delâlet buy- | 
rulması hakkında ■

Kozanzade Zekeriyya imzasile Yüksek 

Reislik Makamına sunulan arzuhal encümeni

mize gönderilmiştir.

Dileği :

Mazbut emlâklerine mukabil verilen maaş

larına mahsuben başka yerden emlâk verilme

sini istemekten ibarettir.

Maliye Encümeni Reisliğinden gelen kar

şı hkta:

Mezkûr maaşlara mukabil emlak verilmesi 

341 senesi müvazenei Umumiye kanu
nunun 45 inci maddesi icabından idisede 
muvazene kanunlarına konulan malî ahkâmın 
meri olabilmesi için herseneki muvazene kanun

larında zikredilmek suretile temin olunabilece

ğine ve 1930 senesi muvazene kanununda işbu 

madde zikredilmediği gibi esbabına verilecek 

emlâk karşılığı olarak bütçeye tahsisat konul

madığı ve alakadarların mütesavi bir surette 

nakten istifadelerinin temini için ;^hükûmetçe 

bir kanun lâyihası ihzar ve Meclise sevk edile
ceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşiIdikte:
Sevk edilecek kanun lâyihasının kabul ve 

meriyet mevkine vazına kadar intizar zarurî 

bulunduğunun arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No K. tarihi

Hulki Ef. İstanbul 

Beyoğlu sakız ağacı 

caddesinde 3 numa- 
rah kahyede kakveci

11 20-V-1931

MemetoğIn Hulki imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arznhal Encümenimize gön

derilmiştir.

Dileği:
Bir işe kayırılmasını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildtkte:

İş arayan her vatandaş kabiliyet ve istida

dına göre ait olduğu makama müracaat ede

rek istediğinin yerine ğetirilmesi icap edece

ğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi 

Karar No. JC  tarihi _

12 20-V-1931
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ! Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Q83 ! 
5884Î

Yusuf Efendi 

Muşun Minare ma

hallesinden

932

5831

MevhibeH.Samatya 

Etyemez yokuş çeş- 

5 No İstanbul

Mahkeme ilâmının 

iptali hakkında

me

lO n j Suat Ramiz Ef. 

5Q17: Yoğuslavya Üskûp 

I Türk Konsolosluğu 

vasıtasile yeni Türk 
I harfleri kursu
I allimi

Heyeti Mahsusaca 
verilen kararın refi 

hakkında

mu-

Tekaüt maaşı istiyor Mütekait Seyatoğlu Yusuf imzasile Yüksek 

Reislik makamına sunulan arzuhal encümeni
mize gönderilmiştir.

Dileği:

Tekaüt maaşı almakta iken mahkûmiyetinden 

dolayı kesilen maaşının yeniden verilmesini 
istemekten ibarettir.

İcabı görüşüldükte:

Yeni tekaüt kanununun 53 üncü madde
sinde (t . . . . ve müebbeden hizmeti ammeden 

memnuiyet ile mahkûm olan memur veya mü

tekaitlerin tekaüt hak ve maaşları sakıt olur. » 

Diye ayrılmasına ve arzuhal sahibi (müebbeden 

rütbe ve memuriyetten mahrumiyetle mahkûm 

olduğunu itiraf eylemesine binaen dileğinin 

yerine getirilemiyeceğinin kendisine anlatılma
sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

20-V- 193113

Mevhibe imzasile Yüksek Reislik Makamına* 

sunulan arzuhal Encütnenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Vefat eden zevci mülğa Harbiye nezareti 

mutemedi Ağah Beye merhum Enver Paşa 

tarafından bilvasıta verilen 1 500 liranın geri 
ahnması kararı karşısında bulunup bu iş gad

rini mucip olacağından bu karardan vaz ge
çilmesini istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte;

14-1-1930 tarih ve 19] numarah kararı
mızda bildirdiğimiz veçhile:

Bir ilâmın iptali kanunî sebeplere müstenit 

bulunmak icap edip bu sebepler bulunmadıkça 

kararın iptali yoluna gidilemiyeceğinden dile

ği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal sahibine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

14 20-V-1931

Ziraatçi Suat Ramiz imzasile Üsküpten 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 

encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

İstiklâl Mahkemesince verilen Heyeti Mah

susaca teyit olunan sınır haricinde oturmak
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eS Arzulial verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası , Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kararının yeniden teşekkül edeceğini gazete

lerde gördüğü Âli Karar Heyetince kaldırıl
masını istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Âli Karar Heyetinin yeniden teşekkülüne 

dair henüz bir kanun teklif ve kabul olunma

dığının arzuhal sahibine anlatılmasına karar 

verildi.
Karar No K. tarihi

15 20-V-lQ31

355 Osman Fevzi Ef. 
5248 İzmir

Basmahanede Piliç 

sokağında No. 49 

hane

Yogoslavyadaki em

valine haciz vazedil

diğinden haczin ref'i 

hakkında

Eyüp ağaoğlu Osman Fevzi imzasiie Yük

sek Reislik makamına sunulan arzuhal encü

menimize gönderilmiştir.
Dileği:

Yogoslavyada Çayırh namile maruf orman 
ve yaylaları üzerinde Sırp Hükümetince konan 
haczin kaldırılarak Hükümet vasatatile icar 
bedellerinin tahsilini istemekten ibarettir.

Hariciye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:
Arzuhal sahipleri tarafından verilen tasar

ruf senetleri suretleri 17 - 4 - 92Q tarihinde 

elçiliğimize gönderilmiş ve elçilik Yogoslavya 

hariciye nezareti nezdinde teşebbüste bulunmuş 

isede cevap alamamış ve mumaileyhin sonra

dan verdiği 22 - XII - 930 tarihli arzuhah da 
Belgrat elçiliğine gönderilmiş ve her defasında 

olduğu gibi bu defa gelen cevabın da kendi

sine tebliğ edileceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:
Hariciye Vekâletinin bu mesele hakkında 

teşebbüsten geri kalmadığı ve her defasında 

gelen cevapların arzuhal sahibine bildirildiği 

anlaşılmakla teşebbüs neticesine intizar zarurî 
bulunduğunun kendisine anlatılmasına karar 

verildi.
Karar No. K. tarihi

16 20-V-1931
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2___
2 '

4
4 "

23_ 

30 '

26

33
28

35

25
32
47

54'

56

63
63

70
74

81
84

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

91
103 

113'

104 

114 

123
135

144

Î55

Oûmüşhane mahpus-! 

larınden Abdullah Ef.j 

Niğde Mebusu na- j 

mına Cafer Sadık Ef. 
Bartın mahkûmları 

namına Zeki Ef. 
Aksaray Vilâyeti ma

hpusları namına Os
man Ef.

Biga mahpuslan 

namına Mustafa Ef. 

Ankara hapishanesi 

mahkûmları namına 

Vefik Ahmet Ef. 
Balıkesir mahpuslan 
namına Şaban çavuş 
Artvin mahpusları 

namına Emin Ef. 

İzmir mahpusları 

namına Salâhattin Ef. 

Antalya mahpusları 

namına Ali Rıza Ef. 

O. Antep mahpus
lan namına Nazmi Ef. 
Silifke mahpuslan 

namına Süreyya Çavuş 
Manisa hapisanesi 
mahkûmlarından A. 

Feyzi Ef. ve rüfekası 

Burdur mahpusları 

namına M. Nedim Ef. 

KIrklareli mahpus

ları namına Ahmet 

Efendi
Burhaniye mahpus

lan namına Mustafa 
Ef.

152 Adana mahpnslan
163 namına H. Avni Ef.
165 Kastamonu mah
176 pusları nanmına Me

met Ef, 1
202 Trapzon mahpusları i
214 uamına Hacı Derviş

ağazade Mehmet
Kaptan

Arzuhal hulâsası

Mahkûmiyetlerinin 

affı hakkında

Encümen kararı ve ne sebeı^ten verildiği

B. M. M. Reisliği makamına Biğa hapis

hanesi mahkûmları namına Mustafa; Antalya 

hapishanesi mahkûmları namına Ali Riza; Ar

tvin hapishanesi mahkûmları namına Emin 

Niğde hapishanesi mahkûmları namına 

Cafer sadık, Bartın hapshanesi n.ahkûm- 

ları namına Zeki, Bahkesir mahkûmları 

namına Şaban çavuş, Gümşane hapisha

nesi mahkûmları namına Abdullah, Trap- 

zon hapishanesi mahkûmları namına Hacı 

Derviş agazade Memet kaptan, Kastamonu 

hapisanesi mahkûmları namına Memet. imza- 

larile muhtelif telgraf merkezlerinden çekilen 

telgraflar ve Aksaray hapisanesi mahkûmları 

namına Osman, Manisa hapishanesinden 60 

kadar mahkûm, Burdur hapishanesi mahkûm
ları namına Mahmut Nedim, Silifke hapisha

nesi mahkûmları namına Hüseyin, İzmir ha

pishanesi mahkûmları namına Yusufoğlu Selâ- 

hattin, Ankara hapisanesi mahkûmları namına 

Vefik, Ahmet, Haydar, Gazi antap hapisanesi 

mahkûmları namına Nazım, Kırklareli hapisha

nesi mahkûmları namına Ahmet, Burhaniye 

hapishanesi mahkûmlan namına Mustafa, Ada

na hapishanesi mahkûmlan namına H. Avni, 

imzalarile sunulan arzuhaller Encümenimize 

gönderilmiştir.
Dilekleri:

B. M. Meclisinin fevkalâde içtimai, islâhı 

hal eyledikleri vesair sebepler ■ dolayısile 
mahkûmiyetten aflarile hapishaneden çikarıl- 

malarım istemekten ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Mahkûmların af lan Hükümetçe görülecek 

lüzum ve icap üzerine teklif olunacak bir ka

nunun B. M. Meclisince kabulüne mütevakkıf 

bulunduğuna ve halen bu yolda bir lüzum 

ve icap bulunmadığına binaen dilekleri yerine 

getirilmiyeceğinin imza sahiplerine anlatılma

sına karar verildi.
Karar No K. tarihi

17 20-V-1931
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

77

84

Terzi Cemal Ef. 

Ankara Ulucarılar 

çarşısıncla 20 nu

maralı dükkânda

472

5368

Rıdvan B.

Beyoğlu Halâskâr 

Gazi caddesi 232 
No.

Tüccar

İstanbul

İskân ettirilmesi ve 

matlubatı hakkında

Müzayede ile satın 

aldığı hanenin tes

limi hakkında

Terzi Menıet Celâl imzasile Yüksek Reis

lik Makamına sunulan arzuhal encümenimize 
gönderilmiştir.

Dileği:

Millî mücadele sırasında verdiği elbise 

bedeli olan 256 liranın verilmesini istemekten 
ibarettir.

İcabı söyleşildikte:

Encümenimizin 27-1-1931 tarih ve 247 
numaralı kararında bildirildiği üzere:

Kuvayi Milliyede olan istihkakını Ma. V. 

inin tebligatı dairesinde tevsik etmedikçe tes
viyesi yoluna gidilemiyeceğinden bu suretle 

muameleye mecbur bulunduğunun arzuhal 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar M' K. tarihi

18 20-V-1931

Tüccar A. Rıdvan B. imzasile Yüksek Re

islik makamına sunulan arzuhal encümenimize 
gönderilmiştir.

Dileği:

Metruk mallar müdürlüğünce müzayede, 
edilerek hâzinenin muvafa'katile 71 500 Hra be

del ile 4-1-1929 da uhdesine ferağ olunan Narlı- 

yan apartmanının şağili bulunan Celâl B. boşalt

madığından kaybolan hakkmın korunmasını 

istemekten ibarettir.

Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta:
Bulgaristanda terk eylediği mülk ve tarla

lara mukabil Nevrekoplu Celâl Beye verilen 
Narhyan apartmanının bir ailenin iskânı adi

sine tahsis edilmiyecek derecede büyük ve 

kıymetli olduğu için mumaileyhten istirdat 

edilmiş ve mâliyece 71 bin küsur liraya Rıd
van Beye satılarak Celâl B. tarafından hazine 

aleyhine ikame olunan İdarî davanın D. Şurası 

Deavi Dairesince icra kıhnan tetkikat ve ınü- 

rafaası neticesinde 14 - 1-931 tarihinde r’ed- 
dine karar verildiği ve bunun için Rıdvan 

Beyin fuzulî şağil Celal B. aleyhine açmış 

olduğu tahliye davasını takip ederek tapu ile 

sahip bulunduğu apartmanı tahliye ettirmesi 

icap edeceği bildirilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kanın ve ne sebei)ten verildiği

İcabı söyleşildikte:

Bu işte yapılacak İdarî bir muamele olma

yıp arzuhal sahibinin kanun yollarına müra

caatla hakkını ihkaka çalışması icap edeceği

nin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

19 20-V-1931

Maarif Vekâleti mü- ' Mesken bedellerinin Maarif Vekâleti Mümeyyizlerinden Hamdi 
meyyizlerinden Ha- ! kesilmemesi hakkında B. ve beş arkadaşı imzasile Yüksek Reislik

mdi B. ve Ar. Makamına sunulan arzuhal encümenimize 

gönderilmiştir.

Diiklerci:

Kendilerinden oturdukları evlerin icar bedeli 

olduğu halde Ankara zammı verilmediğinden 

ya icar bedellerinin alınmaması veya Ankara 

zammının verilmesini istemekten ibarettir.

Maliye vekâletine yazılan tezkereye gelen 

cevapta

1442 numarah teadül kanununun 18 inci 

maddesinin 2 inci fıkrasında; « Devlete ait 

mebanide ve memurine tahsis edilen mesken

lerde oturanlara bu tazminatın verilmiyeceği 

sarahatle yazıh olduğu; ve kanunda işbu sebep 

lerden dolayı muvakkat tazminatları kesilen 
memurlardan bu evler için ankaradaki unumıî 

icar bedellerine nazaran pek cüzî nisbetten 
takdir edilmiş olan icar bedellerinin istifa 
olunması hakkında bir kayıt ve sarahat dahi 

olmadığına göre icar bedellerinden sarfınazar 

edilmesine imkân bulunmadığı; ve esasen bu 

meselenin mukaddema S. ve İç. M. V. ince 

tefsiren halli zımnında B. M. M. ine müracaati 
üzerine Mal. Encümenince hâzineye hak veril

diğinden icar bedellerinin tahsilinden vazge- 

çilemiyeceği bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

Kanunun bu baptaki sarahatine ve m üste' 
cirler oturdukları evlere Ankara rayicine göre 

değil Mal. Vekâletince takdir olunan cüzî 

icar bedeli verdiklerine göre dilekleri yerine 

getirilemiyeceğinin kendilerine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No K. tarihi

20 20-V-1931
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1375 

4896

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Konyanın înevi Na- 1 

hiyesi Torunlar ma- j 

hailesi ihtiyar Heyeti'

Arzuhal hulâsası

Tecili deyin 

hakkında

38Q

5280

Malûl gazi Memet 

ve Camal efendiler 

İstanbul:

Eminönü arpacılar 

caddesi No 57 Gazi 
ticarethanesi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

talebi

Kazanç vergisi hak

kında

Konyanın Inevi Nahiyesi atçeken ve diğer 

mahalleler muhtarları mühür ve imzalarile 

Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal En. 

imize gönderilmiştir.

Dilekleri :

Kuraklık dolayisile Ziraat bankasına olan 

harçlarını veremediklerinden üç sene müddetle 
tecilini istemekten ibarettir.

İktisat Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta: ^

Arzuhal sahipleri borçlarının banka usul 

ve mevzuatı dairesinde tecil edilmesi lüzumu
nun konya Ziraat Bank Şubesine yazıldığının 

Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden bildiril

diği yazılmıştır.

İcabı söyleşildikte:

Dilekleri yerine getirildiğinin arzuhal sa

hiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

21 20-V-1931

Malûl gazi ı inci mülazımhktân mütekait 
Cemal ve şeriki Memet imzalarile yüksek Reis
lik Makamına sunulan arzuhal Encümenimize 
gönderilmiştir.

Dilekleri:

Tütün bayilerinden kazanç vergisi aranıl- 

mamakta ise de « ancak tütünle beraber em- 

tiai saire satanlar mezkûr eşya üzerinden husuje 
gelecek menafi için temettü vergisine tabidiro» 
fıkrasının meriyyetten sakit bulunup bulunma

dığının tefsiri talebinden ibarettir.
Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 

karşılıkta :
Tütün muvakkat idaresi ve sigara kâğıdı 

inhisarına mütedair 7-VI-326 tarihli ve 907 

numarah kanuna müzeyyel 18-VI-Q27 tarih 
ve 1090 numarah kanunun 1 inci maddesinin

2 inci fıkrası:

( Ancak birinci fıkrada muharrer mevat 

ile beraber emtiai saire satanlar bu muafiyet

ten istifade edemezler )

Hükmüne istinaden tütün vq  saire gibi 

inhisara tabi mevat ile diğer emtia satanlar 

umum muamele ve satışları üzerinden vergiye 

tabi tutulduklarından innisarı duhan nizamna-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

333

5224

H. İlhatni Ef.

Gazi Antep  ̂
Nezip kazası Grab- 
lüs nahiyesi ilk mek
tebi başmuallimi

Mağduriyetten vika

yesi hakkında

Encümen kararı ve ne sebepten ir i ld iğ i

meşinin 46 ıncı maddesi hükmünün yukarıdaki' 

kanunî fıkra ile merfu olup bu kanunun pek 

sarih olan hükmünün tefsire muhtaç görülme

diği bildirilmiştir.

İcabı şöyleşildikte:

Kanunun sarahatine karşı tefsire ihtiyaç 

görülmediği cihetle başkaca muamele ifasına 

ihtiyaç bulunmadığının arzuhal sahiplerine 
anlatılmasına karar Jverildi.

Karar No K. tarihi

22 20-V-1931

Grablüs ilk mektep başmuallimi H. İlhami 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan ar

zuhal encümenimize gönderilmiştir.
Dileği:

Maaşının son ita vaziyetine göre bir terfi 

zammı kaybettiğinden taadül kanununun 37 inci 

maddesinin daha munsifane bir surette tefsirile 

gadirden kurtarılmasını istemekten ibarettir.

Mf. Nekâletine yazılan tezkereye gelen ce

vapta:

H. İlhami Beyin maaşı miktarı 1803 kuruş 

olup teadül kanununun hususî idarelerde ne 

suretle tatbik edileceğini tesbit etmek üzere 

Dahiliye Vekâletinde alâkadar Vekâletler mü

messillerinin iştirakîle teşekkül eden komis
yonca yapılan talimatname mucibince emsali 

gibi 17,5 lira olarak hesap edilmiş ve baremde
15 inci dereceye konulmuştur.

Teadül kanununun 17 inci maddesi hük

müne tevfikan Vilâyetlerce yapılan ve İcra Ve

killeri heyetinin tasdikına iktiranı lâzım gelen 

tasnif cetvellerinin henüz muamelesi tekâmül 

etmediği ve vilâyetlere iade ve tatbik mevkii

ne vaz ve yeni esaslan göre maaş tevzi olun

madığı için mumaileyhin maaşının tezyit veya 
tenzili ve bu husustaki iddiası varit olmıya- 
cağı bildirilmiştir.

İcabı şöyleşildikte:

Tasnif cetvellerinin tasdik ve meriyet mev

kiine vaz olununcıya kadar intizar.zarurî bu
lunduğunun sahibine anlatılmasına karar ve

rildi.

K. No. Karar T.

23 24-V-1931
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587

Arzuhal verenlerin 

{ftiı, sanı ve otur

dukları yer

K. Fahri Ef. İstan- 

5483 j  bul kadıköy kuşdili 
Polis merkezi karşı

sında No 175

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebej^ten verildiği

Kanunsuz surette 

açığa çıkarıdığından 

şikâyet

Fahri İmzasile Yüksek Reislik Makamına 

sunulan arzuhal Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Seyrisefain idaresindeki 24 senelik hizmeti 

kale aiınnııyarak kanunsuz surette açığa'çıka

rıldığından mağduriyetten kurtarılmasını iste

mekten ibarettir.

îk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Hüseyin Fahri kaptanın; 1 3 - V - 335 de 

vazife yaparken lâyiksiz bazı halleri 

dolayisile işten el çektirildiği; 1-11-337 
tarihinde de mezuniyet müddetini geçirdi

ğinden müstafi addolunduğu; 2 - IX -338 
de umum müdürlük makamına karşı taşkın 

tavırlarından dolayı hizmetine nihayet verildiği 

l-lV-341 de ise ahştığı kayitsizliği yüzünden 

ve idareyi zarara sokmakta bulunmasından 

müddetsiz açığa çıkarıldığı ve en nihayet süva
risi bulunduğu Ereğli vapurunda şahsına ait bir 
tavuğu gemi hamulesi arasında bulunan kafes

lerdeki tavuklardan birile sahibine malûmat 
vermeksizin değiştirdiği cihetle Umum Müdür

lük tarafından idare ile alâkası kesildiği ve 

bunun üzerine Seyrisefain idaresi aleyhine 

gazetelerle neşriyatta bulunduğu bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

Arzuhal sahibinin sayılan hal ve hareket

lerine ve gazete maktuasında görülen Seyri 
sefain idaresi aleyhindeki neşriyatına göre 
hakkında yapılan muamelenin yerinde olduğu 

görülmekle bu bapta başka muamele yapılamı- 
yacağının kendisine anlatılmasına karar verildi 

Ka. No K. tarihi

24 24-V-931

Reis

Kocaeli

Kemalettîu

M. M.

Giresun

Mûrıiir

Kâ.

Bilecik

Hayrettin

Âza

Erzurum

Nafiz

Âza

Gaziantep

Reşit

Âza

Gaziantep

Salim

Aza

Kayseri 

Ahmet Tevfik

Aza

Mardin

Abdürrezzak

Âza

Muğla

Nuri

Âza

Samsun

Memet

Aza Âza

Sivas Van

Ziyaettin Münip
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5204

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

A. Temel Ef. 

Ünyede mukim 

Mardin sabık İcra 

memuru

Arzuluıl hulâsası

Kanunsuz olarak 

tasfiyeye tabi tutul

duğu hakkuıda

Encümen kaı*aı*ı ve ne sebepten verildiği

Mardin icra memuru sabıkı Ahmet Temel 

imzasile Yüksek Reislik makamına sunulan 

arzuhal encümenimize gönderilmiştir.
D ileği:

Hakkında verilen tasfiye kararının kanuna 

mugayir bulunduğundan mağduriyetten korun
masını istemekten ibarettir.

Adlive Vekâletine yazılan tezkereye gelen 
karşılıkta:

Mumaileyh Ordu İcra Memurluğunda müs

tahdem iken icra dairesinde gayri menkul mal
lar müzayedesinde sui istimal vukua getirdiği 

evrak arasındaki zabıtnameleri imha eylediği 

anlaşılmakla mahkeme altına alınmakla beraber 

itimadı ammeyi ihlâl eylediğinden dolayı

5 - VII - Q28 tarihinde tahvilen Mardin İcra 
Memurluğuna gönderildiği ve yapılan tahkikat 

neticesinde rüsumdan yaptığı ihtilâsı gizlemek 

maksadile icra zabıtnamelerini imha eylediği 

tebeyyün etmekle 16-VI-929 tarihinde mevku- 
fen Mardinden orduya gönderildiği ve muha

kemesi netiçesinde 3 ay 7 gün hapsine ve 6 ay 

memuriyetten mahrumiyetine dair 13-XI-1Q30 

tarihinde verilen kararın Temyiz Mahkemesin

ce de tasdik kılındığı ve şu izahata göre me

murin kanununun birinci muvakkat maddesi 
mucibince tasfiyeye tabi tutulduğu bildiril
miştir.

İcabı söyleşildikte:

Sui istimal ve ihtilâsı temyiz mahkemesi 

kararile teeyyüt eden arzuhal sahibi hakkında 

yapılan muamele kanuna muvafık bulunmakla 

muamelenin tağyirine sebep ve imkân bulun

madığının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

25 24-V-1931

1411

4932

Şevket Ef. Ayvalık ' kanunsuz olarak tas- ■ Sabık ayvalık muhasebei hususiye memuru 
Muhasebei Hususiye | fiyeye tabi tutuldu- : Şevket imzasile Yüksek Reislik makamına sunu-

■ lan arzuhal encümenimize gönderilmiştir.Sabık memuru ğuna dair

Hakkında tatbik olunan tasfiye muamelesi

kanunî sebeplere müstenit bulunmadığından

mağduriyetten korunmasını istemekten ibaret

tir.



- 1 6 -

oS
'S o
I *
<!

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

644 M. Fethi Ef. Kulada 

5540 Körzeli zade

Devlet Şurasından getirtilen dosya tetkik 
edildi:

Mûddeinin vazifesinde ihmal ve kayıtsızlığı 

görüldüğü ve iş sahiplerine karşı sert muame

lede bulunduğu muamelâtında intizamsızlığı 

ve verilen emirlere rağmen faaliyet göstermi- 
yerek daire kayıtlarını temamen ihmal eylediği 
ve tahsilât işlerini takip eylemediği mahallinde 

yapılan tetkikat neticesinde anlaşıldığı cihetle 

vucudundan istifade edilmiyeceğinden memu
rin kanununun muvakkat birinci maddesine 
tevfikan tasfiyeye tabi tutulduğu ve işbu mu

amele muvafık görülmekle iddiasının reddine 

karar verildiği görülmüştür.

İcabı söyleşildikte :

Yeniden tetkik olunan muamele dosyasın

dan da anlaşıldığı üzere arzuhal sahibinin idare 

vazife ve muamelesinde ihmal ve teseyyüp 

gösteren intizam fikrinden ari bir şahsiyet 

olduğu ve bunun için hakkında tatbik olunan 

tasfiye muamelesinin mahalline masruf bulun
duğu cihetle muamelenhı tağyirin? mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No K. tarihi

26 2 4 - V - C J 3 1

Cezasının affı hak

kında

Körzeli zade Fethi imzasile Yüksek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal Encümenimize gön

derilmiştir.
Elinden çıkan bir kaza kurşunile ölüme 

sebep olduğundan dolayı mahkûm olmuş isede 

şimdiye kadar mahkûmluk nedir bilmiyen ai

lesinin bu cezanın affı suretile şaibeden kur

tarılmasını istemekten ibarettir.

Ad. V. ine yazılan tezkereye gelen karşı

lıkta:
Arzuhal sahibinin Mahmuttan görmek üzere 

aldığı tabancayı ateş aldırarak Memedin ha- 
taen öldüğüne sebep olduğu şahitlerin şaha

detleri ve zabıt varakası ve tıp raporu mefa- 

dından anlaşılmakla yaşından dolayı tenzilen

10 ay hapsine ve 25 lira para cezasile 150 
lira tazminat tahsiline karar verildiği anlaşıl- 

miş ve takdire müstenit bulunan karar aley

hine de yazıh emir itasına mahal görülmiyerek 

bu baptaki dava dosyası geri gönderilmiş ve
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679 I 
4126İ

MünevverH. Malatya; 
da Kölûk Zade mü- î 
teveffa Hacı Abdul- ' 
lah Ef. Hanesinde |

Oğluna ait muhal- 

lefatın verilmediğin
den şikâyet

1469

4851
İstanbul Ticaret O- 
dası

Dahilde imal edilen 
şekerli mamulattan 

muamele vergisi 

ahnmaması hakkında

hükümde adlî bir hata bulunmamış olduğu 

bildirilmiştir.

İcabı söyleşildiKte:

Dava dosyası celp edilerek baştan tetkik 

olunmasına nazaran hususî affa esas olabilecek 

hiç bir sebep elde edilememiş olduğundan 

dileği yerine getirilemiyeceğinin arzuhal sahi
bine anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

27 24-V-1931

Yüzbaşı M. Nedim B. validesi Münevver imza- 

sile Yüksek Reislik Makamına sunulan arzuhal 
encümenimize gönderilmiştir.

Dileği:

Oğluna ait muhallefatın verilmediğinden 

şikâyet eylemektedir.

Mal. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta:

Mumaileyhin muhallefatı ordu ihtiyacına 

sarfedildiği cihetle Hazine borçlu hükmüne 

girmiş isede alacakhnın 1513 numarah kanun

da tayin edilen müddet içinde bulunduğu 

yerin en büyük memuruna müracaatla alacağı

nı kaydettirmesi lâzım geldiği halde alacağını 

kaydettirmemesi yüzünden iddiasının varit 
olamıyacağı bildirilmiştir.

îçabı söyleşildikte :

Kanunen uhdesine terettüp eden kayıt 

muamelesini vaktinde yaptırmamasından dolayı 

bir hak istemeğe kanunen imkân bulunma

dığının arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No Karar tarihi

28 24-V-931

tarafından Yüksek 

telgrafname Encü-

îstanbul Ticaret odası 
Reislik Makamına çekilen 

menimize gönderilmiştir.

Dileği:

Hariçten gelen şeker ve şekerli mamulatın 

muamele vergisinden istisnası İstanbul şekerli 
mamulat sanayiini izrar edeceğinden dahilde 

imal edilen şekerli mamûlatın da muamele ver
gisinden istisnasını istemekten ibarettir, 

îk. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 
Dahili istihlâk kanununun ı inci madde-
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^  I adı, sanı ve otur- 

! duklan yer

456 ! 

5350|

204 { 

216 i

O. Kemali B. 

İstanbul : Yeşilköy- 

de esbak Moskova 

sefiri

Arzuhal hulâsası Encümen kamrı ve ne sebepten verildiği

sinde dahildeki fabrikalarda istimal edilecek 

şekerlerin beher kilosundan 1930 malî sene

sinde 4 kuruş 1931 de 5, 1932 de 6, 1933 te 
ve sonraki senelerde 7 kuruş istihlâk vergisi 

alınacağı ve kanunun 12 inci maddesinde de 

bunlardan imal ve ihraç dolayısile muamele 

vergisi alınmıyacağı yazılıdır.

Şu hale göre dahildeki fabrikalar istihsaiâtı 

«lan şekerlerden dahili istihlâk vergisi namile 

bir resim alındığı ve hariçten gelen şekerlerle 

şekerli mamulattan bu namla bir vergi alın

madığı görülmekte isede hariçten gelenler 

gümrük resmine tabi tutulduğu ve bu resim 

şekerlerin kilosunda 28 ve şekerlemelerden 

165 kuruş nisbetinde olarak dahili fabrikalar 

istihsalatından alınan istihlâk resmine göre 

daha yüksek bir miktarda olduğu cihetle bu 

noktada dahilde imal olunan şekerlemeler 

aleyhine bir vaziyet bulunmadığı bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte:

İstanbul Ticaret Odasının bu baptaki mü- 

taleası varit bulunmadığı anlaşılmakla işbu 
hakikatin oda tarafından icap edenlere anlatıl
ması muvafık olacağının kendisine bildirilme

sine, karar verildi.

Karar No K. tarihi

29 24-V-1931

Evvelce Arzuhal | Sabık Moskova Sefiri Galip Kemali imza 

Encümeni tarafından! sile Yüksek Reislik makamına sunulan arzuhal

verilen karara itiraz Encümenimize gönderilmiştir.

Dileği :
Evvelce mumaileyh hakkında * Encümeni- 

mizce verilen 7-VI-930 tarih ve 15 sayılı 

karara itiraz etmektir.
Ha. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta

İstokholm sabık sefiri Galip Kemali Beyden 

Millî mefkûremize nazaran atide devlet hizme

tinde istifade beklenmiyeceğinden memurin 

kanununun muvakkat birinci maddesine tevfi

kan tasfiyeye tabi tutulduğu ve dosyasında 

bulunan bazı evrak suretlerinin gönderildiği 
bildirilmiştir.

İcabı söyleşildikte :

1 - Encümenimiz mukarreratına - dahilî 

nizamnamemiz mucibince - bir ay zarfında -
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1 I İsmail Ef. Zonguldak 

20Q Ereğli şirketi memur

larından mütekait

33Q

5230

685

558İ

H86!
4869;

5204İ

Haşan Sezai Ef. 

Sivas.
Fabrika şirketi

Heyeti Mahsusa ka- ' 
rarımn refi hakkında

50 000 .lira sarfile 
inşa ettiği • değir

menin tazminat mu

kabilinde başka bir 

kimseye verilmesi 

mağduriyetini mu

cip olacağına dair.

ancak vekil ve mebuslar itiraz edebilirler . 

ondan sonra katiyet kesbeder.

II - Geçen defa görüldüğü gibi budefada 

görülen evrak suretlerine göre arzuhal sahibi 

hakkında yapılan muamelenin ve verilen kara

rın tağyirine sebep bulunmadığının kendisine 

anlatılmasına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

30 24-V-931

Mütekait İsmail imzasiie Yükek Reislik 

Makamına sunulan arzuhal En. mize gönde

rilmiştir
Dileği :

Heyeti mahsusaca aleyhine verilen karara 

itiraz ederek Âli Karar Keyetine müracaat eyle- 

mişsede heyetin müddeti bitmekle tetkikatta 

bulunamadığından mağduriyetinin devam etme

kte bulunduğundan şikâyet etmektir.

İcabı söyleşildikte:

Âli Karar Heyetinin müddetinin bitmesi 

dolayisile tetkik edilemiyen heyeti mahsusa 

kararları hakkında olunacak muamele henüz 

tesbit edilemediği gibi Encümenimiz bu 

gibi evrakı tetkika selâlıiyettar bulun

madığından şimdilik bir muamele yapıla- 

mıyacağının arzuhal sahibine anlatılmasına 
karar verildi.

-Karar No. Karar tarihi

31 24-V-1931

'Harsan Sezai imzasiie Yüksek Reislik Maka

mına sunulan arzuhal Encümenimize gönderil

miştir.

Dileği:

Hacı Asador namına mukayyet bir değir

meni 340 senesinde Maliye Vekâletinin emrile 

50 000 lira sarfederek inşa ettiği halde bü
yük harpte haneleri ve dükânları tahrip edi

len Tirkeşzade Abdülmüttalip Beye tazminat 

makamında verileceğini işittiğinden ve bu hal 

mağduriyetini mucip olacağından hakkının 

korunmasını istemekten ibarettir.

Maliye Vekâletine yazılan tezkereye gelen 
karşılıkta:

Üzerine fabrika yapmak ve icar müddeti-
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 ̂ ................... , .............. ........................... —  M  .............................' M  ■ İlil

I nin sonunda müştemilâtıle fabrikayı hazineyt 

' devretmek şartıle ve dokuz sene müddetle ar 

! zuhal sahibine icar edilmiş olan Sıvasta kâir 

I aba namile maruf değirmenin Mûttalip B. v< 

I arkadaşlarına verilmesi için bir muamele ya 

! pılmadığı bildirilmiştir.

' İcabı söyleşildikte:

} Arzuhal sahibinin telâşını mucip bir mua 

mele yapılmadığının kendisine anlatılmasın; 
karar verildi, 

i Karar No. K. tarih

32 24-V-1931

Reis

Kocaeli

Kemalettin

M. M.

Giresun

Munur

Âza

Erzurum

Nafiz

Âza

Gaziantep

Reşit

Âza

Giresun

Şevket

Âza

İsparta

İbrahim

Âza 

Kayseri 

Ahmet Tevfik

Âza
Muğla

Nuri

Âza
Sivas

Ziyaettin

T. B. M. M. Matha€Lst


