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Arzulial verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Âli Âkil Bey 

Taşlıanda Diş tabibi 

Haşan Halil Bey 

nezdinde.

Ankara.

Arzuhal hulâsası K ııcünu'n kaı-aı-ı ve ne seheptcMi verildi^'i

Dişçilik 

kabulü.

imtihanına Kendisi Şamda iken hakkı hıyarını Türkiye 

lehine istimal ederek Türk vatandaşlığına 

girmiş ve amelî surette dişçilik öğrenmiş 

isede ruhsatnaıne almak üzere emsali imtihana 

davet edildiği sırada hasta bulunmasına mebni 

imtihana girememiş ve afiyet iktisap ettikten 

sonra ise imtihana kabul edilmemiş olduğun

dan bahsi 1 e vaziyetleri kendisine benzeyen bazı 

emsali hakkında yapılan muameleye kıyasen bu 

baptaki mazeretinin kabulile imtihana ginrie- 

sinc müsaade olunması talebini havi Ali Âki* 

imzasile Yüksek Reisliğe v'erilen arzuhal, en

cümene ha\\Tİe edilmekle keyfiyet S. ve İç. 

M. vekMetine yazılmıştı.

üelen karşılıkta;

Mumaileyhin muayyen olan müddet zarfın

da imtihana girmemiş olmasına nazaran hak

kında vekâletçe yapılacak muamele olmadığı 

beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Müstedinin o sıralarda hasta olmasına mebni 

imtihana giremediği mahalle heyeti ihtiyariye- 

sinden alınıp arzuhaline bağlı olan vesika 

mündericatmdan anlaşılmasına ve esasen mu

maileyhin talebi de imtihana kabul edilerek 

muvaffakiyet gösterdiği takdirde usulen ruh

satname itasından ibaret bulunmasına mebni 

mezkûr vesika ile sabit olan sıhhî mazeretinin 

kabulile imtihanınm icrası hususunun mezkûr 

vekalete bildirilmesine ve keyfiyetin müstediye 

de anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

835 12-XI-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası , jüncüıneıı kararı ve ne sebepten verildiği

1779

423S
Rasim Bey.

F. 16 As. D. S. 3 . 

Mİ. Me.

Tekaüdünün refi

1059

3764

Serfiraz H,

Hafız Recep mekte- 

binde muallim ve

kili.
Sivas.

Ya hizmetine iadesi 

veyahut yeni tekaüt 

kanunu mucibince 

tekaüdünün icrası.

Süvari binbaşısı iken kadronun fazla olma

sına mebni levazıma nakledilmiş ve orada mu

vaffakiyet gösterememesinden dolayı tekaüde 

sevkolunmuş olduğundan ve halbuki mesleki 

olmayan bir şubede muvaffakiyetle hizmet 

edemeyeceği tabii olmasına nazaran tekaü

dünde hak ve isabet bulunmadığından bahsile 

tekrar muvazzaf hizmete nakli talebini havi 

Rasim Bey. tarafından Yüksek Reisliğe gönde

rilen arzuhal encümene verilmekle keyfiyet 

M. M. Vekâletine yazılmıştı:

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyhin tekaüt muamelesi âli tasdika 

iktiran etmiş ve binaenaleyh tekamül eylemiş 

bulunmasına nazaran tekaüdünün refi ile ken

disinin tekrar muvazzaf sınıfa nakli hususunun 

1076 numaralı ihtiyat zabit ve askeri me

murlar kanununun 17 inci ınaddesile telifi 

kabil olmadığı anlaşılmış ve şu halde talebini 

isafa kanunî imkân bulunmamış olmakla key

fiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

836 12-XI-1933

17 sene muallimlik meslekinde istihdam 

edilmiş olmasına rağmen hizmetten çıkarıldığı 

gibi tekaüt maaşı da tahsis olunmadığından 

ve bu bapta vaki olan müracaatlerinden bir 

semere hâsıl olmadığmdan bahsile hizmetine 

iadesi veyahut yeni tekaüt kanunu mucibince 

tekaüdünün icrası hakkında muallim Serfiraz 

Hanım tarafından Sıvastan Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal, encümene verilmekle key

fiyet Maarif v.kâletine yazılmıştı;

Gelen karşılıkta:

Muallim muavini olan mumaileyhanın ilk 

mektep mezunu olup muallimlikte muvaffaki

yet gösteremediği gibi meslek imtihanına da 

girmekten imtina etmiş olmasına mebni hiz

metine nihayet verildiği ve gerçi Devlet 

imtihanlerına kabul edilmesi için müracaatta 

bulunmuş ise de bu imtihan kanunen bilfiil 

müstahdem ve muvazzaf olan mufi^l^mlere 

münhasır olduğu cihetle talebi bittabi isaf 

edilemediği ve hizmeti 25 seneye baliğ olma

masına binaen tekaüt maaşı tahsisine imkâ»
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1J40| Hacı Bedros zevce- 

2267ı si Hacı Ebruz H. 

Çifte minare mahal

lesi.

Konya.

Konyadaki hanesi

nin kendisine iadesi.

bulunmadığı ve tekaüt aidatının iadesi hak- 

kındaki talebinin de mevzuatın müsait olma

ması hasebile terviç olunamadığı beyan kılm- 

mıştır.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhanın tekaüdü için lâzım gelen 

müddeti doldurmamış olmasına mebni teka

üdüne imkân olmadığı gibi tekaüt aidatının da 

iade edilemeyeceğine dair vekâletten vaki olan 

işar mevzuata muvafık olup ancak müstediye 

meslek imtihanına girmeğe davet edildiği 

esnada mazereti makbuiesi dolayısile icabet 

edemediğini ileri sürmekte olmasına ve bunu 

ispat ettiği takdirde imtihana girmesinde bir 

mahzur görülmemekte bulunmasına mebni 

mazereti makbulesini müsbit vesika gönderecek 

olursa imtihana kabul edilmesi lâzımgeleceğine 

ve keyfiyetin kendisile Maarif vekâletine bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No.

837

K. tarihi

12-Xf-1933

Konyadaki hanesinin Mâliyece vazıyet edi

lerek satılmak istenildiğinden ve bunun için 

mahkemeye müracaat ile ilâm almış ise de 

hükmü infaz edilmediğinden bahsile şikâyeti 

havi Hacı Ebruz imzasile Konyadan Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümenimize verilen ar

zuhal üzerine keyfiyet Maliye vekâletine ya

zılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Her ne kadar mumaileyh mahkemeden ilâm 

almış isede Hâzinenin itirazı üzerine Adliye 

vekâletinin Konya müddeiumumiliğine vaki 

olan tebligatı ve temlik kanunile 7 nci mad

desinin tefsiri karşısında hükmün kabiliyeti 

infaziyesi olmadığına mahallî icra dairesince 

karar verilmiş olduğu anlaşılmış ve bu kanun 

ile mezkûr maddenin tefsiri hilâfına bir mu

amele yapılmasına imkân bulunmamış olmakla 

keyfiyetin müstediye bu suretle bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

838 12-XI-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Mucnriu Hacı Hak

kı Bey.

Kurtuluş mahalle

sinde Kahveci Mah

mut ağanm kahvesi 

karşısında 58 No. 

hanede.

Ankara.

Arzuhal hulâsası E ııcüıneıı karai'i ve ne seheptc'iı verild iğ i

Bir hizmette istih

damına dair.

201 Musalli Butros B. 

1658 Nusratiye mahalle

sinde 3 S. No. 1 
hanede.

Mersin.

Cümhuriyet banka

sına verdiği para

nın iadesi.

14 nüfus aiie sahibi olduğundan ve fakru 

zaruret içinde bulunduğundan bahsile bir işe 

konulması lınkknıda Hakkı iınzasile Yüksek 

Reisliğe verilen arzuhal, encümene tevdi kılın

makla okundu ve icabı konuşuldu.

Encümenimiz, bu gibi taleplere muhatap 

olamayıp dahilî nizamnamemiz mucibince va

tandaşların kanun hilâfında maruz kaldıkları 

muamelelerden mütevellit şikâyetlerini tetkik 

ile mükellef bulunduğuna ve müstedinin ken

di kabiliyetine uygun münhal bir hizmet bu

lunduğu takdirde ait olduğu daireye usulen mü

racaat etmesi iktiza edeceğine binaen bu bapla 

yapılacak muamele olmadığının kendisine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

839 12-XI-1933

Malûliyeti üzerine tekaüt edilmesine mebni 

Cümhuriyet merkez bankasına verdiği 31 li

ranın iadesi için müracaatte bulunmuş isede 

mevzuatın müsait olmadığı beyan edilerek 

parası iade kılınmadığmdan bahsile şikâyeti 

havi Musalli imzasile Mersinden Yüksek Reis

liğe gönderilen arzuhal encümene verilmekle 

keyfiyet Nafıa vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık encümeni tatmin edecek 

mahiyette görülmemesine mebni keyfiyet bir 

kerre de Maliye vekâletinden sorulmuştu.

Alınan cevap mütalea ve icabı müzakere 

olundu.

Maliye vekâleti, müstedi Musalli B. in 

matlubu olan 31 lira için vekâlete müracaat 

etmesi lâzımgeldiğini bildirmiş ve şu hale na

zaran mumaileyhin oraya müracaati halinde 

mesulünün isafı cihetine gidileceği anlaşılmış 

olmakla bu husus için doğrudan doğruya Ma

liye vekâletine müracaat etmesi lüzumunun 

müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

840 1 2-XI-933



- 5

N

1004 

270 S

Ar/nliMİ verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Kemal Bey. 

Bozdoğan kazası sa

bık m al müdürü.

Arzuhal hulâsası j KrH'iiıneıı k a ra n  vc lu* s('l)(‘|)tcıı voiMİdi^i

Haksız yere kendi

sine memuriyet ve

rilmediği gibi teka

üt maaşı da tahsis 

kılınmadığmdan şi

kayet.

Bozdoğan kazası Maliye 3 üncü daire 

tahsildarı Ali Nazmi Fıfendinin vazifesinde 

yaptığı suiistimali murakabede ihmal göster

mesine atfedilmesi dolayısile hizmetinden çı

karıldığı gibi acizleri dolayısile tasfiye edilen

lere bile hizmetleri nisbetinde maaş tahsis 

kılındığı halde kendisine maaş ta verilmeyerek 

bunca senelik hizmetine rağmen perişan bıra

kıldığından bahsile kanunun bu baptaki hük

münün ve vaziyetinin tetkikile hakkının ziya

ma meydan bırakılmamasına dair mezkûr kaza 

malmüdürü Kemal imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal encümene verilmekle key

fiyet Maliye Vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin bilfiil 25 sene hizmet etme

miş olduğu gibi tasfiye suretile de hizmetin

den ayrılmamış olmasına mebni tekaüt maaşı 

tahsisine kanunî imkân olmadığı beyan kılın

mıştır.

Keyfiyet tetkik olundukta: vekâletin, mu

maileyhe tekaüt maaşı tahsisine imkân olma

dığı hakkın laki işarı mevzuata muvafık olup 

şukadar ki arzuhalde beyan kılındığı üzere tah

sildar Ali Nazmi Efendinin zimmetine para 

geçirmesi, müstedinin murakabedeki ihmaline 

atfedilerek 1113 numaralı kefalet kanununun

8 inci maddesi mucibince hizmetinden ihraç 

kılınmış ve ihraç keyfiyetinin memurin kanu

nundaki ihraç mahiyetinde telâkki edilmesi 

itibarile kendisine başka bir vazife de veril

memekte bulunmuş olduğu anlaşılmıştır.

İcabı konuşuldukta :

Gerçi mezkûr kanunun 8 inci maddesinin 

son fıkrasında: murakabe vazifelerini talimat 

dairesinde ifa etmemekten dolayı bir zimmet 

veya ihtilâs zuhuruna meydan verdikleri sabit 

olan muhasiplerin derhal ihraç olunacakları 

muharrer bulunmakta ve her ne kadar memu

rin kanununun 26 mcı maddesi dahi ihraç 

cezasını memuriyette kullanılmamak üzere 

memuriyetten çıkarılmak tabirile tarif etmekte 

bulunmuş isede ayni kanunun 33 üncü mad

desinde ihracı mucip ahvalin « Kumar oynat

mak, sarhoşluğu itiyat edinmek, ar ve hicabı 

mucip harekette bulunmak, harp ve ihtilâl ve
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İs I Arzuhal verenlerin 

I  ^  I adı, sam ve otur- 

i dukları yer

Arzuhal hulâsası

1089 Ali Aşkı Bey. 1 Tekaüt maaşının az- 

3796 Telgraf müvczzili- | lığından şikâyet. 

174Q ginden mütekait. 1 

45^19 Köyceğiz. I
Muğla 1

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

isyan gibi fevkalâde ahvalde bilâ emir ve bilâ 

zaruret vazifei memuriyetini terketmek ve 

memuriyetine ait mahrem dosyalar münderi- 

catmı ifşa eylemekten » ibaret olduğu tasrih 

edilmektedir.

Mumaileyhin ihracını mucip olan hal ise 

murakabe vazifesindeki ihmali neticesi olarak 

tahsildarın zimmetine para geçirmesine sebep 

olmasından ibaret olup bunun da zikrolunan 

esbap ile veçhi münasebeti bulunmamasına ve 

binaenaleyh kefalet kanunundaki ihraç keyfi

yetinin memurin kanunundaki ihraçtan tama

men ayrı bir mahiyette olmasına mebni mez

kûr kefalet kanununa tevfikan vazifesinden 

ihraç edilen bir memurun memurin kanunun

daki ihraca kıyasen veyahut tasfiyeye tâbi tu

tulan memurlar gibi ilânihaye Devlet hizmet

lerinde kullanılmaması doğru görülmemektedir.

Bu itibarla mezkûr kefalet kanununun 8 - 

nci maddesi hükmüne tevfikan hizmetinden 

çıkarılmış olan mumaileyh Kemal Beyin Dev

let memuriyetinde istihdamı için bir mâni ve 

mahzur varit olmadığının Maliye vekâletile 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

841 12-XI-1933

Köyceğiz posta ve telgraf memurluğunda 

ve müvezziliğinde 25 sene hizmet etmiş olma

sına rağmen 116 kuruş aslî maaşla tekaüt 

edildiğinden ve emsali ise nisbeten fazla tekaüt 

maaşı aldıklarından bahsile maaşının haddi 

kifayeye iblâğı talebini havi Ali Aşkı imzasile 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal encümene 

verilmekle keyfiyet ait olduğu vekâletten 

sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu.

Mumaileyhin eski tekaüt kanunu hüküm

lerine göre tekaüt edilmiş olmasına nazaran 

mezkûr arzuhalde ima ettiği veçhile yeni teka

üt kanunu ahkâmından istifade etmesine imkân 

olmadığı ve şukadar ki malî hükümleri, muma

ileyh tekaüt edildikten sonra meriyete giren 

ve hükmünden bu gün için istifade etmesine 

imkân görülen memurin kanununun müzeyyel 

maddesine göre müstedinin millî Hükümet
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten veı*ildiği

1252ı Abdülkadir Kemali 

3978i B.

Tarlai atik mahalle

sinde 8 A" İl Bekir 

bey mektebi sabık 

muallimi.

Gazi Antep.

1368

4115

Sebepsiz olarak hiz

metine nihayet veril

mesinden şikâyet

210

1051
Esam ve Anuş Ha

nımlar.

Ankara.

Hanelerinin satılma

sından şikâyet.

emrinde çalıştığı zamandan dolayı hizmet 

müddetine ve neticede tekaüt maaşına zam 

yapılacağı cihetle ona ait muamelenin 

ikmali için bu baptaki senedin idaresince alı

konulduğu anlaşılmış ve mumaileyhin kanunun 

müsaadesi derecesinde talebi isaf edilmiş ol

makla keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

842 12-XI-1933

Vazifesini yolile yapmakta iken sebepsiz ve 

kanunsuz olarak tasfiye suretile hizmetine ni

hayet verilmiş olduğundan bahsile geçen hiz

metleri nazara alınarak tekrar vazife başına 

geçirilmesi hakkında sabık muallim Abdûlka- 

dir Kemali imzasile Yüksek Reisliğe gönderi

len iki kıta arzuhal encümene verilmekle key

fiyet Maarif vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyh ile bazı arkadaşlarından talim 

sahasında istifade edilemediği tebeyyün et

mesi üzerine Vilâyet ilk tedrisat Meclisince 

vazifelerine nihayet verildiği ve bilâhare me

murin kanununun maddei mahsusasına tevfikan 

müstedinin tekaüde sevkedildiği anlaşılmış 

ve merciince kendilerinden istifade edileme

diği tahakkuk eden bu gibi muallimlerin istih

damlarında encümence ısrar edilemeyeceğine 

nazaran mumaileyhin talebini isafa imkân bu

lunamamış olmakla keyfiyetin kendisine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

843 12-XI-1933

Ankarada Hacıdoğan mahallesindeki hane

lerini mülga tasfiye komisyonunca vazıyet 

edilerek satılması üzerine mahkemeye müra-, 

caat etmişler isede mahkeme, davanın rüyeti 

salâhiyeti haricinde olduğundan bahsile Devlet 

şûrasma müracaat edilmesine karar verdiği ve 

bunun üzerine Şûraya müracaat olunmuş isede 

Şûraca da müddetin müruru noktasından dava

larının reddolunduğu beyanile keyfiyetin bit- 

tetkik haklarının ziyama meydan verilmemesine 

dair Esam ve Anuş Hanımlar tarafından Yüksek
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulasası E ııcüınoıı k a ra n  \ j  ne .S(*l)(‘pten verild iğ i

Reisliğe verilen arzıılıal, eııcüınenc tevdi kı- 

Iınmakla keyfiyet Maliye \ekaletine yazdmıştı: 

(jelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mezkûr iıanenin n’ülgr, tasfiye konıisyonuııca 

tasfiye kîuıunlanna istinaden Hazine namına 

tesbit ve vazıyet edilerek talibine satıldığı ve 

' kanunen Hâzineye nıüntekil bu hanenin 1331 
j numaralı temlik kanununun 7 inci maddesile 

onu miifessir karar haricinde vekâletçe bir 

1 muamele yî^pılmasına imkân olmadığı anla- 

j şılmış olmakla keyfiyetin bu suretle müstedi- 

, lere anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

844 12-XI-1933

1652

44171

Halime H.

Divanı muhasebat 

1 inci sınıf mura- 

kıbi İsmail Hakkı 

Beyin evinde.

Girit mübadillerin

den.

Ankara.

Mecburî istimlâke 

tâbi tutulan hanele

ri hakkında kanu

nun yanlış tatbik 

edilmesinden şikâ

yet.

Girit mübadillerinden olmasına mebni bir 

kısım istihkakh'irına karşılık olmak ve diğer 

' kısmı da borçlandınlınak suretile verilmiş ve 

bilâhare neşrolunan kanun üzerine borçları is- 

i kânı adi derecesinde olması hasebile affoluna

rak temlik ve tapuya raptedilmiş olan İstan- 

bulda Kamerhatun mahallesindeki hanenin 

Yunan malı olduğu anlaşılmasına mebni 

j teffiz ve tahsise esas olan kıymet üzerinden 

mecburî istimlâke tâbi tutulması lâzımoehnekte 

: iken bu cihet nazara alınmayarak yalnız istih

kakları olan miktarı vermek istediklerinden 

' bahsile şikâyeti havi Halime imzasile İstanbul- 

I dan Yüksek Reisliğe gönderilip encümene ve- 

( rilen arzuhal üzerine keyfiyet Maliye vekâle- 

; tine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

1885 numaralı kanunun birinci maddesinin 

I dördüncü fıkrasında: «Bugayrimenkullerin mü

zayede suretile satılmış veya borçlanma kanu

nuna tevfikan temlik edilmiş olanları tapuya 

raptedilmiş olsun olmasın şimdiye kadar isti

fade edilmiş olan bedellerile ihaleden müte

vellit masrafları yekûnu üzerinden istimlâke 

tâbi tutulur.1) diye yazılı olmasına ve Hükü

metin bu baptaki esbabı mucibe mazbatasında da 

«Mübadil sıfatile bu gayrimenkullerin tahsis 

ve temlik edilmiş olduğu mütefevvizlere, tef- 

fize esas olan istihkakları derecesinde bono 

verileceği sarahaten kaydedilmekle beraber Hü

kümetçe teklif olunan ve istimlâk bedelinin
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miktar ve tediye şekline müteallik bulunan 

kanun lâyihasmın dördüncü maddesindeki «ip- 

tidaen teffize esas olan kıymet üzerinden» 

kaydi de maksadı izaha kifayet etmekte bu

lunmasına mebni yapılan muamelenin kanuna 

uygun olduğu beyan kılınmaktadır.

İcabı konuşuldukta;

MezkCır 1885 numaralı kanunun l inci 

maddesinin üçüncü fıkrasında «Bu gibi gayri- 

menkullerin teffiz ve tahsis suretile temlik ve 

tapuya raptedilmiş olanları iptidaen teffiz veya 

tahsise esas ittihaz edilen kıymet üzerinden 

mecburî istimlâke tâbi tutulur» diye yazılmış 

olmasına ve mezkûr hanenin bir kısmı da ev

velâ borçlandırılmak suretile verilmiş ve fakat 

olbaptaki kanunun neşrinden sonra borçlan 

iskânı adi derecesinde olması hasebile affolu

narak mezkûr hane kendilerine kamilen temlik 

ve bu suretle tapuya raptedilmiş ve binaena

leyh istihkakları meyanına girmiş bulunmasına 

ve mezkûr dördüncü fıkranın yazılış tarzından 

da anlaşıldığı veçhile bu fıkranın muhacir vc 

mübadil olmayan sair kimselere müzayede su

retile satılan veya taksitle tediye olunmak üzere 

borçlandırılmış olan bu gibi Yunan emlâkine 

ait bulunmasına mebni bu fıkranın müstediye- 

yc şümulü görülmemektedir. Zaten borçlanmak 

suretile mesken almış olan bir çok mübadille

rin borçlan affedilerek aldıkları mallar kendi

lerine temlik edilmiş olduğu halde ayni vazi

yette olan müstediyenin mezkûr kanunun bi

rinci maddesinin 3 üncü fıkrasının bahşettiği 

haktan mahrum bırakılarak kendisine raci ol

mayan 4 üncü fıkranın tatbikına kıyam edil

mesi ne kanunun ruhile, ne de madelet mef

hum ile telifi kabil görülmektedir. Esasen ayni 

mesele hakkında Fazilet ve Melek Hanımlar 

tarafından mukaddema Meclisi Âliye verilip 

encümenimize havale buyurulan arzuhal üze

rine encümenimizce bu dairede serdedilen mü- 

talea ve bu bapta ittihaz olunan 73Q numa

ralı ve 21-V-1933 tarihli karar Maliye vc 

Bütçe encümenlerince de tetkik olunarak ka

nuna uygun görülmesi üzerine keyfiyet Heyeti 

Umumiyece.de aynen kabul buyurulmuş olma

sına binaen müstediyeye evvelce temlik edilen
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451

1022
İbrahim Ethem Bey 

Gelibolu Asliye tnaiı- 

kemesi azasından.

Maaşı 40 liraya ib- 

Icîğ edilmiş olduğu 

halde noksan veril

mekte olmasHidan 

şikâyet.

ve kendisinin sarih istihkakı meyanına giren 

bu hanenin mezkûr 1885 numaralı kanunun 

birinci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne 

tevfikan değil, üçüncü fıkrasında gösterildiği 

veçhile iptidaen teffiz veya tahsise esas ittihaz 

edilen kıymet üzerinden istimlâke tâbi tutul

ması lâzımgeldiğine ve keyfiyetin mumailey- 

haya da bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

845 12-XI-1933

25 lira maaşı 35 liraya ve ondan sonra da 

40 liraya iblâğ olunduğu ve kadrolarda da o 

miktar üzerinden tesbit edildiği halde Gelibo

lu Mâliyesi 30 lirayı iki sene almadıkça] 452 

numaralı kanun mucibincc 40 lira değil 35 lira 

bile almağa imkân olmadığını ileri sürmekte ol

duğundan vc bu baptaki niüracaatinden de bir 

semere hâsıl olmadığından meselenin tetkikile 

maaşının 40 lira üzerinden tesviyesinin temini 

talebini havi İbrahim Kthem B. tarafından 

Geliboludan gönderilen arzuhal üzerine key

fiyet Adliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Müstedinin 1 - IX - 931 tarihinde 30 lira 

maaşta iki senelik terfi müddetini doldurmuş 

bulunduğu cihetle mezkûr tarihten itibaren 35 

lira üzerinden maaş itası tensip kılınmış olduğu 

ve 35 lira maaşta ayrıca iki senelik terfi 

müddetini doldurmadıkça 40 lira üzerinden 

maaş itasına imkân görülmediği ve esasen 

bu husustaki iddiasının Devlet şûrasınca da 

reddedildiği beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Tatbik edilen muamelede kanuna mugayir 

bir cihet olmadığına mebni bu baptaki şikâyet 

varit görülmemiştir. Maahaza müstedinin mu

ayyen müddeti doldurduğu zaman maaşının

40 liraya iblağ olunacağına nazaran talebi 

kanunî bir surette isaf edilecek demektir. 

Keyfiyetin bu suretle kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

846 12-XI-1933
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Arzuhal hulâsası Fiiıciiıııeıı kurarı ve ne sebe])ten verildiği

A. Galip B.

Şekerli mahallesinde 

sabık üçüncü komi

ser.

Maraş.

Haksız yere polis 

meslekinden çıkarıl- 

masmdan şikâyet.

Polis meslekine girmezden evvel sövmek 

ve silâh atmak meselelerinden dolayı bir sene 

bir ay mahkûm olmuş isede mahkûmiyeti 

infaz edildikten sonra Polis mektebine girerek 

tahsilini ikmal ile polisliğe tayin ve bilâhare 

komiser muavinliğine de terfi etmiş iken Da

hiliye vekâleti, mahkûmiyetini istihdama mâni 

addederek kaydini terkin ettiğinden ve bu da 

mağduriyetini mucip olduğundan bahsile 

tekrar hizmete alınması talebini havi Ahmet 

Galip imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, encümene verilmekle keyfiyet Dahiliye 

vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyh müstahdem iken, polisliğe inti

sabından mukaddem bir sene bir ay mahkûm 

olduğu ve bu suretle memuriyet vasfını zayi 

ettiği anlaşılmasına mebni kaydinin silindiği 

beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhe isnat edilen madde iki olup, 

biri peygambere lisanı* fezahatte bulunmak, 

diğeri de ihafe kastile silâh atmaktan ibaret 

bulunduğu ve bunlardan dolayı bir sene bir 

ay hapse mahkûm olduğu ve mahkûmiyetinin 

infazından sonra polisliğe intisap ederek bu 

meslekte bir çok yararlıkları görülmesi üzerine 

terfi ve takdirlere nıazhar edildiği ve sövmelc 

maddesinden mütevellit cezasının kanunî netice

leri yeni Türk ceza kanununun 2 inci mad

desi mucibince kendiliğinden kalkmış olduğu 

gibi esasen Meclisi Âlice bu kere kabul buyu

rulmuş olan af kanununun 2 inci maddesinde 

flc Üç seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir 

ceza veya para cezasile mahkûm olanlar ferî 

cezalara da şamil olmak üzere affedilmiştir. 

Bu kanunun neşrinden evvel haklarında 

verilen mahkûmiyet kararı infaz, edilmiş olan

lardan 12 inci maddenin hükmü dairesinde 

bu maddenin hukukî netayicinden istifade 

ederler» denilmekte olmasına ve mezkûr 

12 inci maddenin afivden istisna ettiği husus, 

memuriyetten mütevellit veya memuriyeti ifa 

sırasında irtikâp edilen suçlardan dolayı hürri

yeti bağlayıcı cezadan gayri ferî ceza olarak 

hükmedilmiş olan müebbet veya muvakkat
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

memuriyetten mahrumiyet cezaları olup müste- 

di ise bu suretle bir ceza ile mahkûm olma

makla beraber mezkûr ikinci maddenin son 

fıkrasına tevfikan infaz edilmiş olan malıkû- 

miyeti bütün hukukî netayicine şamil olarak 

bertaraf edilmiş bulunmasına binaen kendisinin 

vaziyeti istihdamını mâni bir mahiyette f^örül- 

memiş olduğundan muv^affakıyetle ifa ettiği 

elindeki vesikalardan anlaşılan polis mesle

kinde iadeten istihdamına ve keyfiyetin Dahi

liye vekâletile kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K . tarihi 

847 12-XI-1933

Reis

Rize

Atıf

M. M.

İstanbul

Ziyaettin

Kt\.
Muğla

Nuri

Aza 

Bilecik 

Na vr ettin

Aza 

Bursa 

Af. Fehmi

Aza 

Gazi Antep 

Re$it

Aza 

üazi Antep 

Şahin

Aza 

Ha kâri 

İbrahim

Aza Aza 

Isparla Kayseri 

İbrahim A, Tevfik

Aza

A\araç

kbdülkadir

Aza

Mardin

Abdürrezzak

Aza

Sivas

Ziyaettin

Aza 

Trabzon 

S. Sırrı

Aza

Van

Münip

Azr 

Yozoat 

A. Cevdet
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1170' 

3888

1428

4181

1622

4385

1966

4736

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Necini B.

Sabık PolatlI ıniis- 

tantıkı

Cebeci İltekinbey 

Mektebi arkasında 

Necdet Beyin evinde. 

Ankara.

2270

5043

Arzuhal lıulâsası Enciiıneıı kararı ve ne sebepten verildiği

Mahkûmiyetinin affi

Bahire II. ve Ar. 

Mühürdarda Rıza l ’ş. 

sokak No. 33 

İstanbul Kadıköy.

PolatlI müstantıkı iken haksız yere mah

kûm edilmiş olduğundan bahsile ya mahkûmi

yetinin affi veyahut hükümde adlî hata ol

masına mcbni muhakemesinin iadesi hakkında 

Necini imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal encümene verilmekle keyfiyet Adliye 

vekâletinden sorulmuştu:

CJelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyhin vazifesini suiistimalden dolayı 

vaki olan ve Temyiz mahkemesince de tasdik 

edilen mahkûmiyetinin affini mucip bir sebep 

olmadığı anlaşılmış ve muhakemesinin iade

sine Relince, ceza M. U. Kanununun 327 nci 

maddesinde yazılı olan ahvalin hükmen sabit 

olması rnuktazi olup ortada usul ve kanuna 

uymayan bir hal görülmemiş ve binaenaleyh 

bu hususta encümence yapılacak bir muamele 

bulunmamış olmakla keyfiyetin kendisine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Kendi mevrus mülk-’ 

leri mesabesinde o- 

lan arsaya Evkafça 

vuku bulan müda- , 

haleden şikâyet.

848 15-Xl-ig33

İstanbulda yeni postane karşısında kâin 

Kazasker Abdülkadir Efendi vakfı arsasının 

kendi mevrus mülkleri mesabesinde olduğu 

halde Evkaf idaresince satılmasına kıyam edil

diğinden bahsile satış muamelesinin tehiri 

hakkında mütevelliye Bahire Manim ile arka

daşları tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, encümene verilmekle keyfiyet Evkaf 

umum müdürlüğünden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mezkûr arsa evvelce altında dükkânları 

müştemil bir cami halinde iken haraba uğra

yarak yıkılmış ve vakfının istitaati bulunma

masından dolayı şimdiye kadar yerine ne cami, 

nede herhangi bir akar inşa edilememesi vâkı

fının hayır maksadını muhil ve vakfın zararını 

mucip bulunmuş olduğu görülerek ahiren na

kit ile istibdali cihetine gidildiği ve vakfın 

esası cami vakfı olup arsanın kanunu mahsu

suna tevfikan nakit ile istibdalini müteakip 

yapılacak muamele vâkıfın şurutuna tamamen 

riayetten ibaret olacağı ve binaenaleyh evvel

emirde istibdalen elde edilecek mebaliğin 

vâkıfın camii, bu gün camiye çok ihtiyacı olan
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dukları yer
Arzuhal hulâsası | Encümen karai'i ve ne sebepten vei'ildiği

i"
2002: Tahir Bey zade İb- | Tasfiyesinin refi, 

4772' rahim Etem Bey. !

Aksaray esbak m üs- j 

tantıkı. 1

' Memiş Bey mahal- I 

I leşinde. |

I Nevşehir. i

Şileye nakli ile ihya ve vezaif ve masarifi için 

de münasip miktar tefrik olunduktan sonra 

fazlası yine vakfm rakabesinden madut olmak 

itibarile Vakıf Paralar İdaresine tevdi olunarak 

orada tenmiyesinden husule gelecek varidatm 

fazlası üzerinden evlâdm ancak intifa hakkı 

mevzubahs olacağı tafsilân beyan kılınmıştır.

Encümene davet edilen Evkaf Umum mü

dürü Bey hazır olduğu halde icabı konuşuldu:

Gerek mezkûr karşılık münderiçatından, ge

rek mumaileyhin vermiş olduğu izahattan da 

anlaşıldığı üzere usulüne muvafık surette ve 

azamî bir bedel mukabilinde satılması takarrür 

eden mezkûr arsadan alınacak para ile hem 

senelerden beri rnuattal kalan vâkıfın hayır 

maksadı ihya, hem de küsur kalacak takriben 

yirmi bin lira kadar bir para ile şimdiye kadar 

parasız bulunan vakfa irat temini suretile alâ

kadarların ayrıca menfaatleri temin edileceği 

gibi mezkûr vakıf arsanın kendi ınevrus mülk

leri hükmünde olduğuna dair olan iddia gayri 

varit bulunmuş ve binaenaleyh gerek vakfın 

ihyası, gerek evlâdı vâkıfın menfaatleri nokta

sından yapılan bu muamele muvafık olup 

müstedilerin şikâyetlerinde bir isabet görülme

miş olmakla keyfiyetin kendilerine bildirilme- 

i sine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

849 15-XI-1933

Kanuna uygun olmaksızın tasfiye edildiğin- 

I den bahsile evrakı tetkik edilerek hakkının 

: meydana çıkarılması talebini havi İbrahim 

I Ethem imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip 

i encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

i  Adliye vekâletinden sorulmuştu, 

i Gelen karşılık mündericatına nazaran mu

maileyhin Arapsun müstantıkı iken temadii 

mevkufiyete ve bilâ mezuniyet terki vazife 

i  ile istintak dairesinin kapalı kalmasına sebep 

1 olmasından dolayı vaktile tahtı muhakemeye 

i  alınark memuriyetini îfada ihmaline binaen 

i üç lira para cezasile mahkûm edilmiş ve fakat 

I temadii mevkufiyet meselesinden beraet etmiş 

I olduğu ve bundan dolayı tasfiyesi cihetine 

I gidildiği anlaşılmıştır.
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Arzuhal hulâsası

1014

3718,

Hacı Ali B. ve Ar. 

Sabık muallimlerden. 

Hafik.

Tekaüt maaşlarının 

az olmasından şikâ

yet.

Encüm en k a n ın  ve ne sebepten verild iğ i

İcabı konuşuldu:

Memurin kanununun birinci maddesi: si

cilleri itibarile kendilerinden istifade olunma

yanlarla acizleri tahakkuk edenlerin tasfiye 

edilebileceklerini göstermekte olmasına ve 

mumaileyhin vaktile müstantiklik imtihanına 

girerek âla derecede ehliyet gösterdiği mez

kûr tezkerede yazılı olması kendisine mesle

kinde aciz isnadına imkân bırakmamakta ol

duğu gibi mezkûr üç lira mahkûmiyeti de 

tasfiyesine bir sebep teşkil etmeyeceğine ve 

bahusus bu malıkûmiyetten sonra tasfiyesine 

kadar vekâletçe müstantiklikte istihdam edil

miş̂  bulunmasına nazaran kanunun sarahatine 

uymayarak yapıldığı anlaşılan mezkûr tasfiye 

muamelesinin refine ve keyfiyetin Adliye vekâ- 

letile mumaileyhe bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

850 15-X1-1933

Senelercc vatan cvlâdınm talimi hususunda 

ifa ettikleri hizmetlere rağtncn bilâhare tasfi

yeye tâbi tutularak pek az maaşlarla tekaüt 

edilmiş olduklarından ve bu maaşlara ilâveten 

verilen tahsisatın altışar lira kadar bir miktar

dan ibaret olduğundan ve sonradan tasfiye 

suretile tekaüt edilenlere ise daha fazla maaş 

verildiğinden bahsile şikâyeti havi Hacı Ali B. 

ve arkadaşları tarafından Yüksek Reisliğe gön

derilip encümene verilen arzuhal üzerine key

fiyet Maliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Müstedilerin tekaüt edildikleri zaman cari 

olan ahkâma göre kendilerine maaş tahsis 

edilmiş olmasına nazaran bu maaşların tezyi

dine imkân görülmemiş ve ortada kanunsuz 

bir muamele olmadığı cihetle şikâyetlerinde de 

bir isabet bulunmamış olduğundan keyfiyetin 

bu suretle müstedilere bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

851 15-XI-1933
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787 Nalbantoğlu Hıfzı 

2273 Bey.

Hakimiyeti Milliye 

: gazetesinde.

' Ankara.

Arzuhal hulâsası Eilcüliıeıı karan ve ne sebe})ten verildiği

Büyükdere çayırın

daki hissesini elin

den almalarından 

şikâyet.

Müvekkili Nusrat Beyin Büyükdere çayırın

daki hissesini İstanbul Belediyesinin umumî 

menafi namına elinden alarak bir şirkete ver

mek üzere hususî menafie tahsis ettiğinden 

ve bedelini de şimdiye kadar ödemediklerin

den bahsile şikâyeti havi Nalbantoğlu Hıfzı 

Bey tarafından Yüksek Reisliğe verilen arzu

hal, encümene tevdi kılınmakla keyfiyet Dahi

liye vekâletinden sorulmuştu.

Mezkûr vekâletten gelen karşılık ile ona 

bağlı olan İstanbul Belediyesinin cevapları 
okundu :

Bunların muhteviyatına göre; mezkûr ça

yırı İstanbul belediyesi, evvelce kereste 

hali yapmak üzere istimlâke kıyam etmiş ise- 

de takdir edilen kıymeti sahipleri Fuat Beyle 

refikinin az görmelerinden dolayı mahkemeye 

müracaat ettikleri ve mahkemenin bu kıymeti 

dört misline iblâğ etmesine binaen Belediye 

çayırı almaktan vaz geçmiş ise de sahiplerinin 

tekrar mahkemeye müracaatleri üzerine mah

kemece istimlâkin vukuu kati olduğundan 

bahsile Belediyenin bundan rücu edemeyeceği

ne karar verilmiş oitnasına mebni Belediye 

çayırı istimlâke mecbur olarak bedelinden mü

him bir kısmını peyderpey Fuat Beye verdiği 

ve o sırada Fuat Bey hissesini Nusrat Beye 

ipotek etmesi hasebile bu hissenin icra mari- 

fetile satıldığı ve bedelinden küsur kalan para 

ile Nusrat Beyin çayır etrafına çevirmiş oldu

ğu telörğü ve saire masrafları Belediyenin 

Nusrat Beye vererek çayırı hükmen senede 

raptettiği ve bu çayırın bir kısmının İtalyan 

Tayyare şirketine tahsisi Hükümetçe tensip 

buyurulmasına binaen bir'kısmının vŞirkete tah

sis kılındığı 'anlaşılmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Belediye ile Fuat ve Nusrat Beyler arasında 

lahaddüs eden bu mesele dava mevzuu olup 

bunun tetkiki encümenimizin salâhiyeti dahi

linde görülemediğinden müstedinin veya mü

vekkilinin usulen ait olduğu mahkemeye mü

racaat eylemesi lâzım geleceğinin müstediye 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

852 15-XI-1933
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Ai’zuiıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

1284 M. Bahaettin B. İb- 

4012 rahim Pş. oğlu.

Adliye sarayı arka

sında, Çıkrıkçılar 

yokuşunda Necati 

Bey apartınıanında 

1 110. İl daire. 

Ankara.

Arzuhal hulâsası Encümen kam n ve ne sebepten verildiği

Divanı harpteki dos

yasının celp ve tet

kiki.

18<J8 Niyazi B. 

t’()08 Validei atik Ciııili 

caddcsi No. 11 

Üsküdar - İstanbul.

Harbi umumide Gazze cephesinde Siyonist 

casus teşkilâtmı meydana çıkarmış ve sonra 

da esir olmuş isede bu esaretini düşmana kaç

ınış diye telâkki ettiklerinden ve böyle bir 

leke altında bir hizmete girememekte oldu

ğundan bahsile Divanı harpteki dosyasının 

celp ve tetkikile kendisine sürdürülen bu leke

nin ortadan kaldırılması talebini havi M met 

Bahaettin imzasile Yüksek Reisliğe verilen ar

zuhal, encümene tevdi edilmekle keyfiyet Millî 

Müdafaa vekâletinden sorulmuştu.

Oelen karşılık ile buna bağlı olan evrak 

mütalea ve tetkik edildikten sonra icabı konu

şuldu:

Hâdisenin şekli mahiyetine ve mezkûr ev

rakta yazılı tafsilât ve izahata göre meselenin 

tetkikini encümenimiz salâhiyeti haricinde gör

müş olduğundan keyfiyetin bu suretle müste- 

diye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

l'c ka ü t i k ra m i ye s i n i n 

verilmemesinden şi

kâyet.

853 15-XI-1933

30 seneyi ikmal etmek suretile Posta ve 

telgraf idaresi tetkiki hesap memurluğundan 

tekaüdü icra edildiği halde ikramiyesini haksız 

yere vermediklerinden bahsile şikâyeti - havi 

Niyazi imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, encümene verilmekle keyfiyet Dahiliye 

vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin l-VIII-1338 tarihinden teşri

nievvel 338 nihayetine kadar hükümeti sakı- 

laca mecburi mezuniyete sevkedildiği üç ayın, 

fili hizmet meyanına ithaline mesağı kanuni 

olmadığı Maliye vekâletile bilmuhabere anla

şılmasına mehili bu üç ayın tenzili halinde fili 

hizmet müddetinin 20 sene 11 ay lo  güne 

tenezzül ettiği ve bundan dolayı kendisine ikra

miye verilmemiş ve tekaüt maaşının da bu he

saba göre tahsis edilmiş olduğu bildirilmiştir.

İcabı konuşuldukta:

Mezkûr ikramiyenin alınması bilfiil 30 

hizmet etmekle meşrut olmasına ve müstcdi- 

İlin mecburî mezuniyete sevkedildiği müdde

tin filî hizmet meyanına giremeyeceğine binaen 

ya|3ilan muamelede bir kanunsuzluk görülme-



-  I B -

>  Arzuhal verenlerin 

g adı, sanı ve otur

ak «hıkları yer
Arzuhal hulâsası EiKÛiıııeıı kai'arı ve ne 8(‘b(‘|)teıı verild iğ i

' miş olmakla keyfiyetin muıııaileyhe aıılalıl- 

; masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

854 15-X1-1933

547 ; 

3236;

902 I 

3603!

A. Tcvfik Bey. Orduda muvazzaf ; (jözleriiıe arız olan hastalıktan dolayı teka- 

Fır. 7 Askerlik da- j^ihi müstahdem ad- ütlüğünü talep etmiş ve ayni zamanda da 

iresinde S. 3 mua- dedilmesine dair. muamele memuru sınıfına nakli yaı^ılmış oldu-

mele memuru. 

Adana.

915 ' Cemal Ef.

3618 Sanatlar mektebi , 

sabık ambar memuru 

Kastamonu.

Tasfiyesinin refi.

1307

40İ6!

Kzından bahsile kendisinin ordudan ayrılmış 

addedilrneyerek muvazzaf jjibi müstaiıdem 

telakki edilmesi talebini havi mütekait Yüzbaşı 

Tevfik Bey tarafından Yüksek Reisliğe verilen 

arzulıal encümenimize tavdi kılınmakla keyfiyet 

Milli Müdafaa vekâletinden sorulmuştu.

(îelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyh muvazzaf sınıftan tekaüt edil 

mck suretile memur sınıfına .L^eçirilmiş olma

sına ve ahiren Meclisi y\lice ittihaz buyurulan 

644 numaralı kararda ise mütekaitlerden askerî 

memur sınıfına nakledilenler mütekaiden müs

tahdem zabitler gibi ad ve itibar edilmiş ol

malarına nazaran müstedinin muvazzaf ı;ibi 

müstahdem telâkki olunmasına imkân buluna

mamıştır. Keyfiyetin bu suretle kendisine anla

tılmasına karar verildi. .

Karar No. K. tarihi

855 15-XI-1933

Kastamonu mıntaka sanat mektebi ambar 

memurluğunda müstahdem iken kanunsuz 

olarak tasfiyesi cihetine gidildiğinden bahsile 

keyfiyetin tetkik edilerek hakkının meydana 

çıkarılması Cemal imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilip, encümene verilen arzuhalde talep 

edilmesi üzerine keyfiyet Maarif vekâletine 

yazılmıştı.

Gelen karşılıkta;

Tasfiye muamelesinin vilâyetçe yapıldığı 

ve bu baptaki kararın gönderildiği yazılmıştır.

Keyfiyet tetkik edildikten sonra icabı ko

nuşuldu:

Bu baptaki tasfiye kararmda mumaileyhin 

ambar ve muamelâtı hesabiyeye ait işleri 

ifadan ve defter tutmaktan bile âciz ve iktidar

sız olmasına mebni tasfiyeye tâbi tutulduğu 

beyan kılınmış ve müstedi bilâhare Devlet
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Arzuhal vcrcnİcrin 

N adı, sanı ve otur-
M

(lukları yer
Arzulial hulâsası Enciiıııeu kaı-an ve no sebepten verildiği

Şûrasına müracaat etmiş isede müddetin müruru 

noktasmdan davasmm reddedildiği anlaşıl

mış olup ancak , mumaileyhin beş senelik 

Kastamonu Askerî Rüştiyesinde orta tahsili 

oörmüş ve şehadetname almış ve beş seneyi 

mütecaviz mektep ambar memurluğunda bulu

narak hakkında ne iktidarsızlığından, nede sui- 

halinden dolayı bir şikayet vaki olmamış iken 

beş sene mütemadiyen ayni hizmette istihdam 

edildikten sonra bilâhare aczi dolayısile tasfi

yeye tâbi tutulması teemmüle muhtaç görül

müş ve binaenaleyh bu baptaki muamelenin 

kanuna uygun bir şekilde cereyan etmediğine 

encümence kanaat hâsıl 'olmuş olmakla tasfi

yesinin refine ve keyfiyetin Maarif vekâletile 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

856 15‘XM 933

037 Salih B. Tekaüt muamelesi-

3383 Sabık Uluburlu mal- nin yanlış yapıldı- 

I müdürü. ğından tashihi.
Ertuğrul mahalle- '

I sinde.

I  Tekirdağ.

Uluburlu Malmüdürlüğünden Q28 senesinde 

tasfiye suretile tekaüde sevkolunduğu sırada 

hizmet müddeti noksan hesap olunmasından 

dolayı tekaüt maaşı tahsis edilmeyerek ikra

miye itasile iktifa edildiğinden bahsile 158 

numaralı tefsire müsteniden bu muamelenin 

tashihile tekaüt maaşı tahsisi hakkında Salih 

Zeki Bey tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, encümene verilmekle keyfiyet Maliye 

vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Meclisi Âlice kabul buyurulan 158 numa

ralı tefsir kararına göre iki memuriyet arasın

da geçen maaşsız mazuliyet müddetleri hak

kında 325 tarihli tekaüt kanununun birinci 

maddesinin meriyeti kabul buyurulmasına 

mebni mumaileyhin de bu yoldaki mazuliyet 

müddetinin ilâvesi suretile bu tefsirden istifa

desi esbabına tevessül edilmiş isede Divanı 

muhasebat heyeti umumiyesince bunun emri 

vakilere teşmiline imkân olmadığına karar 

verilerek bu baptaki raporlar üzerine keyfiyet 

Meyeti ümumiyenin de kabulüne iktiran etmiş 

olmasına mebni mumaileyhe ait tahsis mua

melesinin tesciline imkân olmadığı beyan 

kılınmıştır.
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"rf Arzuhal verenlerin 

g adı, sanı ve otur-

(İlıkları ver
Arzuhal hulâsası E ııciiıneıı kurarı ve ne sebepten verildi^-i

İcabı konuşuldu:

Mezkûr tefsirin tazanınıun ettiği hükmün 

emri vakiiero teşmil edilemeyeceği A\eclisi 

Alice kabul buyurulmuş ve numıaileylıin de 

tekaüt maaşı tahsisi için lâzımoelen u\üddeti 

dolduramamasmdan dolayı kanunen müstalıik 

oldu^îu ikramiyesi verilerek alâkası kesilmiş 

olmasına nazaran mezkûr tefsirden istifadesine 

imkân bulunmamış olmakla keyfiyetin kendi

sine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

1237

3963

1900

4670

M. Riza Bey.

Kayası sevi İler ma

hallesi Emir imam 

S. No 3 

Gerede.

i laksız yere tekaüt 

edildiğinden şikâyet

8:57 15-XI-1933

rîlâ/iz Topçu alayında müstahdem iken 

tekaüdü icra kılındığı tebliğ edilmesi üzerine 

vekâlete müracaatie hiç olmazsa emsali <ıibi 

mütekaiden istihdamını istemişsede buna mu

vaffak olamadığından bahsile vn/iyeti tetkik 

edilerek hakkının meydana konulması talebine 

dair mülâzim K’ıza üfendi tarafından Vüksek 

Reisliğe verilen ar/uhal, encümene tevdi kı

lınmakla keyfiyet M. A\. Vekâletinden sorul

muştu.

Oelen karşılıkta:

Mumaileyhin işret ve morfin istimal etme 

sinden dolayı rütbesi vazifesini yapamayacağı 

sicil âmirlerince beyan edilmesi üzerine teka

üdü icap etmiş ve fakat hizmel müddeti on 

beş seneden aşağı olmasına mebni tekaüt ka

nununun 13 üncü maddesi mucibince Hazine 

ile alâkası kesilmiş olduğu bildirilmiştir.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin esasen tekaüt muamelesi tekâ

mül etmiş olmasına nazaran bu muamelenin 

refile tekrar muvazzaf sınıfa alınmasma kanunî 

imkân olmayıp ancak kendisinin işret ve mor

fine iptilâsından mütevellit vaziyeti o vakit 

tabip raporile tevsik edilmeksizin tekaüde tâbi 

tutulmuş olmasına ve mumaileyhin o suretle 

sicil almasına müessir olan ayni alay kuman

danı Miralay Mayri Bey tarafından müstedinin 

« Alayda bulunduğu 11 ay zarfında hüsnü su

retle vazifesini ifa ederek bir «ûna suihali .‘gö

rülmemekle beraber hüsnü ahlâk ve istikamet 

ashabından olduğu beyan kılındığı gibi bu 

suret, gerek kendisinin ve bilâhare bir müddet
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Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve otur- 

(lulviîirı yei“
Arzuhal huhisası K ııciinıoıı karai‘1 ve ııc se])cpteıı verildiği

kitabetinde bulunduğu Gerede fırka reisi ta- 

rnfmdan gerek vilâyetçe ayrıca icra kılınan 

talıkiixat üzerine Oerede jandarma kunıandan- 

lığınca (< nuunaileyiıin hüsnülıal ashabından 

oluıı şerefini muhil bir hali «örülnıedİKİ ” 

dermcyan edilmek suretiie de teyit edilmiş 

olduğu ibraz ettiği vesnik mündericatından an

laşılmasına nazaran kendisinin vekâletçe bazı 

emsali nibi mütekaiden ve ücretle istihdamında 

bir mâni »(")rülmemiş olmakla bu husus hak

kında usulen vekâlete müracaat etmesi lâzım- 

oeleceğinin müstediye bildirilmesine karar 

verildi.
I

Karar No. K. tarihi

i 858 1 5 - X 1 i g .33

374 Po lis  AUıstafa I:f. Alalûliyetine y.öre 
oO")? ' ]  numaralı jıolis tekaüt edihnediğin- 

memurkığundan mü-; den şikâyet, 
tekait .
Vozoat.

iMalüliyeti derecesi ve vaziyeti nazara alına

rak lekaüt kanununun 42 inci maddesine tev

fikan maaş tahsis edilmesi lâzım .gelirken 

bu cihet tetkik edilmeksizin ikramiye veril

mek suretiie alâkası kesildiğinden bahsile 

şikâyeti havi polislikten mütekait Mustafa I:f. 

imzasile Yüksek Reisliğe oönderilen arzuhal 

encümene verilmekle keyfiyet Dahiliye vekâ- 

'letinden sorulmuştu.

(jelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyhin hastalığını .gösterir raporlar 

evvelce Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâletine 

gönderilmekle icra kılınan tetkikat neticesinde 

hastalığı mezkûr kanunun 43 üncü maddesine 

temas etmesine mebni bu maddenin delâletile

26 ıncı madde hükmüne tevfikan hizmeti mec

muu nazara alınarak kendisine 988 lira ikramiye 

verilmek suretiie alâkasının kesildiği anlaşılmış 

ve yapılan muamele kanunun ahkâm vetarifa- 

tı dairesinde cereyan etmiş olup ortada şikâyeti 

mucip bir hal görülmemiş olmakla keyfiyetin 

bu suretle müstediye bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi 

859 15'X1-1933'
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1385

4133

Arzuliaİ verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Fatma Cevdet H. 

İçtihat evi.

İstanbul.

Arzuhal hulâsası EiKnimon kararı vc ııe sebepten verildiği

Müteveffa zevcinden 

dolayı maaş tahsisi.

1053

7339

Ahmet B.

Zeytinlik hoca Ha

şan soka.^mda 48 

numaralı hanede. 

Bakırköy İstanbul.

Temini istikbal san

dığındaki alacağmm 

verilmesine dair.

.Zevci müteveffa Abdullah Cevdet Efendi

nin ifa ettiği hizmet müddeti kendisine maaş 

tahsisine müsait olduğu halde bu baptaki 

niüracaatlerinden bir semere hâsıl olmadığın

dan bahsile şikâyeti havi Fatma H. tarafmdan 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene 

havale edilmekle keyfiyet S. ve İç. Muavenet 

vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Müteveffanın tekaüdüne kabul edilebilecek 

olan filî hizmeti esasen on seneden az olduğu 

ve zaten hayatta iken gerek Devlet şûrasına 

gerek Divanı muhasebata vaki olan müracaat- 

leri tetkik edilerek ayni neticeye vasıl olun

ması üzerine keyfiyetin bu suretle kendisine 

tebliğ kılındığı ve hakkında Heyeti mah

susa kararı bulunması hasebile hayatında 

tekaüt aidatı yüzde elli zamınile verilerek 

ilişiğinin kesildiği anlaşılmasma nazaran bu 

husus hakkında yapılacak muamele olmadığı

nın müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

860 15-X1-1933

Bakırköy barut fabrikasında yirmi yedi 

sene hizmet ettiğinden ve fabrikanın faali

yetini tatil etmesi üzerine açıkta kaldığın

dan bahsile evvelce Temini istikbal sandığına 

vermiş olduğu aidatının iade edilmesine dair 

Ahmet imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, encümene verilmekle keyfiyet M. M. 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Mezkûr sandıktaki mevduatları verilmeyen 

bir çok kimseler olup sandığın teşekkülü 

bidayetinde kanuna müsteniden Hükümetten 

devralınan mebaliğden bu güne kadar gerek 

müstahik olanlara verilmiş olan tazminat, 

gerek mütekaidine tahsis edilen maaşat ile 

beraber mütekaidinin üçer senelik maaşları 

tutarı verilmek suretile alâkalarının katından 

sonra kalacak mebaliğ bu kerre fabrikalardan 

çıkarılmış ve fakat talimat haridnde kalmaları 

yüzünden gerek tazminat, gerek müterakim 

paralarını almamış olanlara muayyen bir nisbet 

dahilinde tevzi edileceğinden, yapılmakta olan
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Arzuhal verenlerin 

!i(lı, sanı ve otur

dukla rı yer
Arzuhal hulasası EııcÜMieıı ka ı/a jı vi3 ııe subtîpteiı verild iğ i

' tetkikatın lıitamında keyfiyetin K '̂zetelerle ilan 

edileceği ve o snada munıailcylıe de alacağı- 

nnı veriIeccği anlaşıltnış olmakla bu iuısusta 

bir müddet daha intizar etmesi zaruri oldu

ğunun ve j>azetelerde .ĉ öreceği ilân üzerine 

merciine müracaat etmesi muktazi bulundu

ğunun müstediyc anlatılmasına ve şukadar ki 

bu muamelenin uzatılması lıak sahiplerinin 

haklı olarak sızlanmalarını mucip olmakta ol

duğundan bunun bir an evvel intacı hususun

da vekâletçe nazara alınmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

861 15-XI-1933

798 

228 1

1572

1334

Halis Efendizade M. 

Alâettin B.

Hdirne sabık Maliye 

memurlarından.

Haksız yere vazife

sinden çıkarıldığın

dan şikâyet.

fîdirne vilâyeti muhasebe kitabetinden açığa 

çıkarılmış ve verilen açık maaşı da kesilmiş 

olduğundan ve açılan mahalle kendisinin tayini 

lâzım.^elirkeıı hilâfı usul,mültezem olan başk̂ a 

birinin tayin kılındığından ve Devlet Şûrasına 

müracaati üzerine Şûraca menfi karar verildi

ğinden bahsile hakkının meydana konulması 

talebini havi Alâetlin imzasile Yüksek f-̂ eisliğe 

oönderilen arzuhal encümene verilmekle key

fiyet Maliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkla Devlet Şûrasından getirilen 

evrak tetkik ve mütalea edildikten sonra icabı 

konuşuldu:

Mumaileyhin kadro dolayısile açıkta kal

dığı ve bilâhare tayin kılındığı sıhhiye muha

sebe kâtipliğini kabul etmemesinden naşi memu

rin kanununun 85 inci maddesi mucibince 

maaşının kesildiği ve Devlet Şûrasına vaki 

olan müracaati üzerine Şûraca da muamelede 

bir kanunsuzluk olmadığına karar verildiği 

anlaşılmış ve muamelenin cereyanma nazaran 

müstedinin bu husustaki şikâyetinde isabet 

»örülmemiş olup ancak kendisinin tasfiyeye 

tâbi tutulmaması hasebile eski hizmetine mua

dil bir memuriyete tayin hakkını muhafaza 

etmekte olduğundan bu hususta usulen merci

ine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinin 

müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

8Ö2 15-XI-1933
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Arzuhal vonüileriıı 

adı, sanı vc otur

dukları yer

Hüseyin Malit Fî. 

Mimar üıner Cemal 

oğlu

Paşabey mahallesin

de.

Sivas.

Arzuhal hulâsası Eııcüıııe]! ka ra r ı ve ne scbe[)len vtvrildiği

Tekaüdünü doldur

mak için hizmete 

tayini.

1299İ Fehmi B. 

4028! Cjiresun sabık 

, teri.

no-

(jircsun noterliğin

den haksız yere azle

dilmesinden şikâyet.

Onsekiz sene bilfiil nuıvazzafan ve dört 

sene kadar da ücretle Kolordu mimarlıklarmda 

kullanılmış isede bilâhare bu mimarlıkların 

lâğvi dolayısile açıkta kaldığından bahsi le 

tekaüt müddetini doldurmak için nuıvazenei 

umumiyeye daiıil bir memuriyete tayini hak

kında Hüseyin Halit imzasile Yüksek Reisliğe 

<;öndcrilip encümenimize verilen arzuhal üze

rine keyfiyet M. M. vekâletine yazılmıştı, 

üelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Ordu dahilinde mumaileyhin meslekile 

mütenasip bir yer mevcut olmadığı t>ibi mev

cut olsa bile kendisinin ruhsatnameyi haiz bir 

mimar olmamasından dolayı tayine kanuni 

imkân bulunmadığı anlaşılmış ve memuriyete 

tayin hususu esasen encümenin salâhiyeti ha

ricinde bulunmuş olmakla keyfiyetin bu suretle 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

863 15-XI-1933

(jiresun noterliğinden azledilmesine mebni 

vaki olan müracaati üzerine Devlet şûrasınca 

mesele tetkik olunarak azlinin kanuna muva

fık olmadığına dair karar verilmiş olduğu 

halde memuriyetine iade edilmediği «ibi ahi

ren inhilâi eden Ordu noterlij^ine tayini hak- 

kındaki talebi de isaf edilmediğinden bahsiie 

şikâyeti havi I'ehmi imzasile Yüksek Reisliğe 

<jönderiien arzuhal, encümene verilmekle key

fiyet Adliye vekâletinden sorulmuştu.

üelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu; 

Mumaileyhin 5861 lira 64 kuruşu zimme

tine L^cçirdiği tahakkuk etmesine mebni vaki 

olan duruşma neticesinde üç ay on beş .nün 

hapis ve altı ay memuriyetten mahrumiyet 

ve otuz lira a^ır ıiara cezasile mahkûm edil

diği ve ancak zimmetini dört ay zarfında 

eklediği takdirde cezasının teciline karar 

verildiği ve ,^erçi Şûradan lehine karar almış

sa da mezkûr noterliğin daha evvelce kapan

mış olması bu kararın filen taibikına imkân 

vermediği »ibi noterin tediyesine mahkûm 

olduğu ve şimdiye kadar ödemediği jiarayı 

ödedikten sonra ancak müracaatinin muamele 

mevkiine konulabileceği anlaşılmış ve mesele-
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5 i A rzu i ıa l  verenİenn 
"3 ,® I ,
N ^  i adı, sam vc otur

du k la r ı yor

Arzuhal hulâscusı , EiKnuııeıı k u ra n  vt; ııe sebepten verild iğ i

niıı cereyan tarzına nazaran vekâletçe başka 

bir muamele yapılmasına imkân ^JÖrülmemiş 

olmakla mahkûm olduğu parayı ödedikten 

sonra vekâlete müracaat etmesi lüzumunun 

kendisine bildirilmesine, karar verildi.

Karar No. K. tarihi

864 15-X1-1Q33

Reis

F̂ ize

Atıf

,M. M. 

İstanbul 

Ziyaettin

Kâ.

Muğla

Nuri

Aza

Bilecik

Hayrettin

kldi 

Bursa 

/Vf. hehnıi

Aza 

Gazi Antejı 

Reşit

Aza

Gazi Antep 

Şahin

Aza

Hakâri

İbrahim

Aza

Isparta

İbrahim

Aza 

Kayseri 

A. Tevfik

Aza

Maraş

Abdulkadir

Aza

Mardin

Abdiirrezzak

Aza

Sivas

Ziyaettin

Aza

Van

Münip

Aza 

Yozgat 

A. Cevdet
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı vc otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası | EııcUıııeıı kîinuM ve ııe sebej)tcıı verild iğ i

1565 Mahmut Nedim B. 

4326 Yaylak kaymakamı

Kanuna uygun ol- ' Adıyaman kazası kaymakamı iken Dahiliye 

mayarak tahvili icra , Vekaletinin kanuna uygun olmayark kendisini 

kılınmasından şikâyet; Yaylak kazasma tahvil ettiğinden bahsile şikâ

yeti havi Mahmut Nedim Bey tarafından Yûk- 

 ̂ sek Reisliğe gönderilen arzuhal encümene ve

rilmekle keyfii'et Dahiliye vekâletinden sorul

muştu.

Oelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyhin Adıyaman kaymakamlığında 

memuriyet nüfuzunu suiistimal ile ahali ve 

: memurlarla uğraşmağı itiyat edindiği vemüker- 

reren vaki olan tebliğata ittiba etmeyerek bu 

yoldaki efkâr ve muamelâtında ısrar ile umu

mun hoşnutsuzluğunu tevlit ettiği çihetle 

mezkûr kazada memuriyetinin devamı caiz gö- 

rülmeyerek memurin kanununun 77 nci mad

desine tevfikan tahvilinin icra kılındığı anla

şılmış ve muamelenin cereyanı şekline göre 

ortada bir kanunsuzluk görülmemiş olmakla 

' bu baptaki şikâyetinde isabet olmadığının 

I müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

865 19-‘XI-1933

1705ı Demir Alioğlu hacı 

4471 Recep B.

j Kasımpaşa Camiike- 

I bir mahallesinde fı- 

i rın S. 6 ve 8 No. 

İl hanede.

İstanbul.

İstiklâl madalyasile 

arazi verilmesine 

dair.

Millî mücadeledeki hizmetlerinden bahsile 

istihlâs olunan yerlerden emsali veçhile kendi

sine arazi ve emlâk ile istiklâl madalyası ve

rilme si hakkında Mahmut imzasile Yüksek Re

isliğe gönderilen arzuhal encümene verilmekle 

okundu ve icabı konuşuldu;

Mezkûr arzuhale merbut vesikalarda gerçi 

mumaileyhin millî mücadelemizde hizmetleri 

mesbuk olduğu beyan kılınmakta isede bu 

hizmetlere karşı emlâk ve arazi verilmesine 

dair hüküm olmayıp, mevzuat haricinde ise bir 

muamele yapılamayacağı gibi, istiklâl madal

yası için de kanunen tayin kılınan müddetin 

geçmiş olmasına mebni her iki dileğinin yeri

ne getirilmesine imkân bulunmamış olmakla 

keyfiyetin o suretle müstediye bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

866 19-XI-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

1076i Musa Beyoğlu A. 

4472; Mitat B.

! Babahaydar Arpa e- 

mininde Tekke S. 

No. 9 da alay he- 

I sap memurluğun- 

' dan mütekait, 

i  İstanbul - Eyüp.

1710i

4471

Mustafa Nesimi B. 

ve Ar.

Ziraat bankası me

murları.

Ankara.

Arzuhal hulâsası E ııcüıueıı k a ra n  ve ııe sebeptuıı verild iğ i

Tekaüt maaşı tahsisi.

2019, Mülâzim Tevfik B.

4789' Jandarma kıtası za- 

bitanından 2860 si

cil numaralı birinci 

mülâzim.

Sanşeyh mahallesinde 

i Sivas.

Ziraat bankası me

murlarının tekaüt 

kanunundan istifade

lerinin temini.

Af kanununun huku

kî neticesinden isti- ' 

fadesinin temini.

Heyeti mahsusa kararile nisbcti askeriyesi 

kesilmiş olduğundan balısilc geçenlerde neşro

lunan kanunun kendisine de teşmili ile tekaüt 

maaşı bağlanmasına dair Ahmet Mitat imzasile 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene 

verilmekle okundu ve icabı konuşuldu:

Arzuhalde bahsolunan kanunda Heyeti mah- 

susaca nisbeti askeriyeleri kesilenlere tekaüt 

maaşı tahsisine dair bir hüküm ve sarahat ol

mamasına ve mevzuat hilâfına muamele yapıl

masına da imkân bulunmamasına mebni dile

ği yerine getirilemeyeceğinin müstediye bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

857 19-XI-1933

Tahsis kılınacak maaşların bankaca tesviye 

edilmek üzere Ziraat bankası memurlarının 

hususî idareler, belediye memurFan gibi 1683 

numaralı tekaüt kanunundan istifade etmeleri

nin temini talebini havi Mustafa Nesimi Bey 

ve arkadaşları tarafından Yüksek [Reisliğe ve

rilen arzuhal, encümenimize tevdi kılınmakla 

okundu ve icabı konuşuldu:

Mahsusî kanunla vaziyeti tayin kılınmış 

olan Ziraat Bankası memurlarının mezkûr 

tekaüt kanunundan istifadeleri kabul edilen 

devair meyanına ithaline ve memurlarının da 

ayni ahkâma tâbi tutulmasına kanunî imkân 

olmadığının ve binaenaleyh müstedilerin bu 

baptaki taleplerinin ancak ayrı bir kanunla 

temini mümkün olup bu da Hükümetçe düşü

nülecek hususattan olarak encümenimizin salâ

hiyeti dahilinde bulunmadığının müstedilere 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

868 19-XI-1Q33

Bir katil meselesinden dolayı mahkûm 

edilerek cezasını çekmiş olduğundan bahsile 

yapılacak af kanununun hukukî neticelerinden 

kendisinin de istifade etmesine ve binnetice 

tekaüt maaşının tahsisine müsaade olunması 

hakkında Tevfik imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal encümene verilmekle okun

du ve icabı konuşuldu:
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve olur- 

cluUları yor
Arzuhal hulâsası E ıiciin iü iı k a ra n  v (‘ 110 s(‘İK*]»<i!n vciMİdi^’i

490

5385

540 ' 

3229

Meme t Reşit B. 

Galata Mehmet Ali 

Pş. han 43 numa

rada.

İstanbul.

I laksız yere istihlâk 

verdisi tahakkuk et

tirildiğinden şikâyet

Ahiren intişar eden af kanununun bu .uibi 

mahkûmlara taallûku olmadığma vc müstedi 

için hususi bir kanun da yapılmayacap;ma 

bitiacn dileminin yerine ^ctirihnesinc imkân 

olmadı^nnn kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi 

869 19-X1-1933

Tayyare bileti satışmdan istihlâk ver<̂ isi a- 

Innnayaca^ma, mümasil müracaallcr üzerine 

bazı mehakimce içtihat edilmiş olmasına rağ

men kendisinin bu ver^i ile mükellef tutulma

sı üzerine Devlet Şûrasına müracaat etmiş ise- 

de Şûraca menfi cevap verilmiş olduğundan 

bahsile şikâyeti havi A\emet f^eşit irnzasile İs- 

tanbuldan Yüksek Reisliğe .i^önderilen arzuhal 

encümene verilmekle keyfiyet Maliye vekâle

tinden sorulmuştu.

Oelen karşılık ile bu hususa dair Şûradan 

verilen karar getirtilerek tetkik ve mütalea 

ve icabı müzakere olundu.

Müstedinin dahil bulunduğu kısmet Tayya 

re piyango bileti bayiliği şirketinin ınülğa u- 

mumi istihlâk verırisi kanununun meriyeti za 

manında tayyare piyan^^o satışından almış ol

duğu beyiye ücreti için kanunun 6 ncı ve

7 nci ve 8 nci maddeleri ahkâmnıa muhalif 

olarak ınusaddak istihlâk defteri tutmadığı 

gibi istihlâk verdisi dahi vermedikleri tebeyyün 

etmesine mebni tutulan zabıt varakasına müs

teniden ve kanunun 11 nci maddesi ahkâmı

na tevfikan mezkûr şirket namına 3142 lira 

altmış dokuz kuruş istihlâk vergisi tarh vc 

tahakkuk ettirildiği ve müstedinin Şûraya v̂ aki 

olan müracaati üzerine davasının redciedildiği 

anlaşılmış ve yapılan muamelenin kanunî ah

kâma muvafık olmasına mebni bu baptaki şi

kâyet varit görülmemiş olmakla keyfiyetin 

mumaileyhe anlatılmasına karar verildi

Karar No. K. tarihi

870 15-XI-1933
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Arznlıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası P^nciinıen karai'i ve ne sel)epten verildiği

1262' Fatma Hanım.

39S9 Beşiktaş Vişnezade 

mahallesi Mektep S.

9 No.

I İstanbul.

Kocasmdan müsta

hak olduğu maaşm 

tahsisi.

Dolmabahçe Millî Saray hademesinden iken 

geçenlerde vefat eden zevci Royabatlı Memet 

i'fendiclen dolayı nıüstahik olduğu maaş tahsis 

edilmeyerek perişan bir halde kaldığından bah 

sile müteveffanın senelerce lerkelmiş olduğu 

tekaüt aidatına istinaden hakkı olan maaşın 

tahsisi talebine dair I'atma imzasile Yüksek 

Reisliğe i>önderilen arzuhal encümene veril

mekle keyfiyet Maliye vekâletine yazılmıştı.

üelen karşılıkta 168 3 numaralı tekaüt ka 

nununun birinci maddesi, memuriyetleri mu- 

vazenei umumiye dahilinde olanlara maaş tah

sis kılınacağını amir olmasına nazaran müte

veffanın zevcesine maaş tahsisine imkân olma 

dığı beyan kılınmıştır.

Mesele tetkik olundukta: Müteveffa Memet 

Ef. mülğa Hazinei hassada müstahdem iken

o vakit mevzu ahkâma pöre Maliye Hâzine

sine senelerce tekaüt aidatı vermiş olduğu ve 

Hâzinenin lâğvi üzerine mumaileyhin Milli 

Saray hademeliğine nakledilerek orada ücretle 

müstahdem iken vefat ettiği anlaşılmıştır,

İcabı konuşuldukta:

Evvelki tekaüt kanunu ahkâmına Rcire sene

lerce Maliye Hâzinesine tekaüt aidatı vermiş 

ve vefatından sonra yine o kamın mucibince 

zevcesine yetim maaşı tahsisi için hak temin et

miş olan bip memurun bu hakkının tanınmaması 

doğru görülmemektedir. Esasen Hazinei hassa- 

nın ilgası üzerine mevcut ayniyat ve nakdiyat 

ile zimmet ve matlubatı kâmilen Maliye Hazi- 

nesine intikal etmiş olduğu gibi 158 numa- 

' ralı tefsir ile de memurin kanununun meriyeti 

tarihine kadar 1325 tarihli tekaüt kanunile 

kazanılan hukukun mahfuz olduğu kabul edil

mek suretile yeni tekaüt kanununda olmayan 

bazı hakların evvelki kanunun ilgasından son

ra da tanınması kabul edilmiş ve bahusus 

bir müddet mülga Hazinei hassada istihdam 

, edilipte bilâhare burasının lâğvi üzerine diğer 

( bir memuriyete geçmiş olan memurların ev- 

' velki hizmetleri tekaüt müddetlerine mahsup 

 ̂ edilmiş olduğu gibi ve halta müddetlerini 

dolduranlara tekaüt ve vefat edenlerin ailele

rine de elyevm yetim maaşı verilmekte bulun

muştur.
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Arzuhal verenlerin 

^  acîi) sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası E ııeiiîiıen k arar ı ve ne sebeplen verild iğ i

Şu halde nıııteveffanın senelerce tekaüt 

aidatı vermesine rağmen bilâhare ücret K- 

Miliî sarayda istilıdanı edilmiş olması bu hak

kının ziyamı mucip olamaz. Binaenaleyh müte

veffanın evvelki tekaüt kanununa tevfikan bir 

çok müddet I iazinei Mâliyeye vermiş olduğu 

anlaşılan tekaüt aidatı ile hizmet müddeti na 

zara alınarak zevcesine müstahak olduğu maa 

şın tahsisi muvafıktır. Keyfiyetin Maliye vekâ- 

letile müstediye bu suretle bildirilmesine ek 

seriyetle karar verildi.

Karar No. K. tarihi

871 15-X1-1933

Reis

Rize

Afif

M. M.

İstanbul

Zivaettin

Kâ.

Muğla

Nuri

Aza 

Bilecik 

Ha vr ettin

Aza 

B'jrsa 

M. I'ehnıi

Aza 

Gazi Antep 

Reşit

Aza 

Gazi Antep 

Şahin

Aza

HakSri

İbrahim

Aza

İsparta

İbrahim

Aza 

Kayseri 

A. Tevfik

Aza 

M araş 

Abdiil kadir

Aza

Mardin

Abdürrezzak

Aza

Sivas

Ziyaettin

Aza 

Yozp:at 

A. Cevdet

T. B. M. M. Matbaan
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2 Arzuhal verenlerin 
"S ®N ^  adı, sanı ve otur-
İM
<3 dukları yer

227 Lûtfi B ^ r

1685 Vapurcular birliği. 

İstanbul - Sirkeci.

Arzuhal hulâsası Kııciinıeıı kaı a rı vc3 ne sebepten vei'ildigi

Deniz nakliyat hiz- Limanlarımız arasında nakliyat hizmetinin 

metinin serbest bı- inhisar altına alınmayarak serbest bırakılması 

rakılmasına dair. talebine dair Lûtfi Bey tarafından Yüksek Re

isliğe Könderilen arzuhal, encümenimize veril

mekle keyfiyet İktisat vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı müzakere 

edildi:

Mesele Meclisi Âlice uzun uzadıya tetkik 

olunduktan sonra Türkiye sahillerinde munta

zam posta seferleri işinin Devlet inhisarına alın

ması kararlaştırılarak keyfiyet bu suretle kanu

niye! kesbetmiş olmakla yapılacak muamele 

olmadığının müstediye bildirilmesine karar ve
rildi.

Karar No. K. tarihi

38 29-Xl-1933

^41.1 bankası Eskişehir ‘ İstiklâl madalyasile 

5186 şubesi muhasebeci taltifi, 

muavini Kenan Bey 

validesi.

'i Eskişehir.

Millî mücadelede yapmış olduğu vatanî 

hizmetlerden dolayı kendisine istiklâl madal

yası verilmesine dair Ahtar Hanım tarafından 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, encüme

nimize verilmekle okundu ve icabı müzakere 

olundu:

İstiklâl madalyası için kanunen tayin edi

len müracaat müddeti mürur etmiş olduğun

dan mumaileyhanm talebini isafa imkân olma

dığının kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

39 29-Xl-İ933
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'5 Arzuhal verenlerin 

g ^  adr, sanı ve ottır- 

(Ilıklan yer

589 Musa Bey.

2668 Kasımpaşa Camiike- 

bir mahallesi Tabak

hane S. Kireç haıı. 

No. 54- te.

Rumbat köyünden.

I İstanbul.

Arzufıal hulâsası Eııciiıııeıı karan ve ne sebepten verildiği

Cafer A^annı katil

lerinin derdest etti

rilmesi hakkında.

Bumbat köyü muhtarı amcaları Cafer Ağa

yı katledenlerin-henüz derdest edilmediklerin

den b ı̂lısile bunlarm bir an evvel tutturulup 

adalet pençesine verilmesi talebini havi Musa 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, 

encümene iıavale edilmekle keyfiyet Dahiliye 

vekaletinden sorulmuştu.

Oeleıı karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Maktul Cafer Ağanın katillerinin vaktinde 

derdest edilerek Adliyeye teslim edildikleri an

laşılmış olmakla keyfiyetin müstediye bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

40 29-X1-1933

2389 K.'imile Hanım. 

5162 Oenç Alioğlu Me- 

met zevcesi.

Kiraz limanı mahal- 

' lesi.

Ordu.

Muavenete mazhar Bikes kaldığından ve maişetini temine me- 

edilmesi. dar olacak bir şeye malik bulunmadığından

bahsile kendisine muavenette bulunulması ta

lebini havi Ordudan Kâmile imzasile Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene veril

mekle okundu ve icabı konuşuldu:

nncümen bu gibi taleplere muhatap olama

yacağından imkân ve vaziyet müsait ise mua

venette bulunulmak üzere mahallî belediyesine 

müracaat etmesi lâzımgeleceğinin kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

41 29-XI-1933

2387

5160

2402

5175'

Memet Ftnin B. 

filmalık nahiyesinde

3 numaralı hanede 

sakin.

Bursa.

Basri B.

Sabık Aydın nafıa 

kâtibi.

Turan mahallesin

den.

Nazilli.

Tekaüt maaşının ço

ğaltılması.
Tekaüt maaşınnı az olduğundan bahsile 

arttırılmasına dair Memet Emin Ef. tarafından 

Bursadan ve Basri imzasile de Nazilliden Yük

sek Reisliğe gönderilip encümene verilen iki 

kıta arzuhal okundu ve icabı konuşuldu:

Mtri olduğu kanunun ahkâmına göre bağ

lanmış olan tekaüt maaşlarının çoğaltılmasına 

kanunî imkân olmadığından dileklerinin yerine 

getirilemeyeceğinin müstedilere bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

42 29-XI-1933
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J  Arzuluıİ verenlerin 

g ^  udi, sanı vo otııı-- 

__ ıluklan yer

2400 Kadri ve H.

5173 üıuııeç.

Ai'zulial lıulnsası İMiciinuMi ka i‘n !‘i v(‘ iK's(‘l)(‘j)t(ii) veril(liı»i

Kendisine yardnn 

edilmesine dair.

1687 Eşref İbrahim B. 

4452 Karantinada 2 nci 

cerralı Memet Ef. 

S. No. 22 de. 

İzmir.

İstiiıkakından noksan 

emlâk verildiğinden 

şikayet.

665 Nüzhet Lûtfi Bey 

3359 Fatih civarnıda Zen- 

cirli kuyu türbe s. 

No. 2 hanede ecza-

'
İstanbul.

Tasfiyesinin

rılması.

liarikzede olduğundan bahsi le kendisine 

yardnn edilmesine dair Kadriye imzasile (.iü- 

nıeçten Yüksek l^eisli^e gönderilen arzuhal, 

encümcne verilmekle okundu ve icabı konu

şuldu:

Encümenimiz vatandaşlarm kanun venizam- 

larm icra edilmemesinden veya noksan tatbik 

olunmasından müle\’ellit şikâyetlerinin tetkiki 

ile mükellef olmasma nazaran müstedinin ka

nunî bir şekilde .ijörülmeyen bu talebine karşı 

bir şey yapılamayacağının kendisine bildirilme

sine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

43 29-Xİ-1933

Dramadaki emlâkine ait vesaikin bazıları 

ketmedilerek bu sebeple istihkakından noksan 

emlâk verildiğinden ve Devlet şûrasına vaki 

olan müracaatı de menfi bir surette neticelen

diğinden bahsile meselenin tetkikile hakkının 

tamamen verilmesi talebine dair Dramalı İbra

him imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen arzu

hal, encümene verilmekle keyfiyet tetkik ve 

icabı müzakere olundu:

Şûranın bu baptaki kararında da beyan 

olunduğu üzere ınüddeinin metrukâtına mu

kabil takdir edilen kıymetlerin ve verilen em

valin takdir ve teffizinde kanun ahkâmına 

tamamile riayet edildiğine encümence de ka

naat hâsıl olmuş olduğu cihetle başka bir 

muamele yapılmasına imkân olmadığının müs- 

tediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

44 29-XI-1Q33

kaldı- Kayseri Memleket hastanesi eczacılığından 

tasfiyeye tâbi tutulmasına mebni İstanbula gitip 

Darülâcezedeki hasta bir eczacının yerinde bir 

müddet vekâleten istihdam edildikten sonra 

eczacının vefatı hasebile kendisinin asaleten 

tayini hakkında ki müracaati üzerine tasfiyesi 

ortaya sürülerek tayin edilmediğinden ve esa

sen tasfiye muamelesinde de bir haksızlık bu

lunduğundan bu muamelenin kaldırılması ta

lebine dair eczacı Nüzhet Lûtfi Bey tarafından 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal Encümene
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Enciiıneıı karai'i vc* ne s(:*l)ej)t(‘iı verildiği

293 Kemal Bey. I

2078^ Şehzadebaşı 190  ̂

kemerinde Kalender 

mahallesinde Kova- 

cılar caddesi 119 No 

hanede.

Affe mazhariyetile 

tekaüt maaşı tahsisi 

hakkmda.

verilmekle keyfiyet S. ve İç. Muavenet veka

letinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okunduktan ve encümene 

davet edilen vekâlet sicil ve zat işleri mü

dürü tarafından verilen izahat dinlendikten 

sonra icabı konuşuldu:

Mumaileyhin memuriyetinden tasfiyesine 

dair verilen kararda bir yolsuzluk görülmemiş 

olmakla bu kararın refine mahal olmadığına 

ve fakat. Zat işleri müdürü tarafından da be

yan olunduğu üzere hariçte meslekine ait 

sanatı ifada bir mâni olmadığından bu husus

taki ahkâm ve şeraite riayet etmek suretile 

sanatını hususî surette icra edebileceğine ve 

keyfiyetin müstediye bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

45 29-XI-1933

Mahkûmiyeti sebep gösterilerek tekaüt ma

aşı tahsis edilmediğinden ve sair ifadattan 

bahsile affe mazhariyeti sureti le tekaüt maaşı 

tahsisi talebine dair sabık Kulp müstantıkı 

Kemal Bey tarafından Yüksek Reisliğe gönde

rilen arzuhal encümene verilmekle keyfiyet 

Adliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ye icabı görüşüldü:

Mumaileyhin siciline nazaran bilfiil hizmeti 

25 seneye baliğ olmadığı gibi « vazifei me

muriyetini suiistimalden » dolayı dokuz ay 

onbeş'gün hapse mkhkfım olmuş ve mahkû

miyetinin katiyet kesbetmiş olduğu anlaşılmış

tır. Esasen 1683 numaralı kanunun 23 üncü 

maddesi tekaütlüğü bilfiil 25 sene hizmetle 

meşrut ve mukayyet tuttuğu gibi 53 üncü 

maddesi de vazifesinden dolayı altı aydan faz

la hapsile mahkûmiyetin tekaüt hakkını ıskat 

ettiğini ve ancak badelvefat ailesinin bundan is

tifade edebileceği sarahaten göstermekte olma

sına ve bu kanun hilâfına muamele yapılama

yacağına binaen tekaüt maaşının tahsisine im

kan bulunamamıştır.

Affe cihetine gelince: ortada katiyet kesbet

miş olan hükmün kaldırılmasını mucip esbap 

olmadığı cihetle bu husus hakkındaki talebinin 

de isafına mahal görülmemiştir, Keyfiyetin
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-A

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Ai’zuhal hulâsası

515 Osman B.

3204 Sabık hususi idare

1017 ’̂ üdürü.

3721

İstiklâl Mahkemesi 

kararile alınan bin 

liranın iadesi.

Samsun.

574 : Hayri Bey.

5470! Hükümet civarında 

arzuhalci.

Gazi Antep.

p]nciiıneu kararı ve ne sebepten verildiği

müstediye bu suretle anlatılmasına karar verildi 

Karar No. K. tarihi

I 46 29-X1-1933

Samsun sabık İdarei Hususiye Müdürü 

Osman imzasile yüksek Reisliğe «önderilip 

encümene verilen 3 kıta arzuhalde : İstiklâl 

Mahkemesince 336 senesinde 15 sene kalabent- 

I liğe ve bin lira da para cezasına mahkûm 

olmuş isede zeferi müteakii') affedildiğinden 

mezkûr bin liranın iadesi ve bir memuriyete 

tayini talep edilmekte ve İstiklâl Mahkemesi 

mahkûmlarının tekaüt edilmeleri ahiren bir 

kanunla kabul buyurulduğundan bahsile bu 

cihete de temas edilmektedir.

Keyfiyetin Adliye vekâletinden sorulması 

üzerine gelen karşılık okundu ve icabı konu

şuldu;

Mezkûr bin lira para cezasının iadesine 

imkân olmadığı gibi memuriyete tayin hususu 

encümenin salâhiyeti dahilinde olmadığının 

ve tekaüt meselesine gelince: bu da merciinin 

tetkik ve takdirine müteallik hususattan olmak

la usulen oraya müracaati lâzımgeleceğinin 

müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Tasfiyesinin kaldırıl

ması.

47 29-XI-1933

Gazi Antep zabıt kâtipliğinden haksız yere 

tasfiyeye tâbi tutulduğundan bahsile muamele

nin tetkiki ile bu baptaki kararın kaldırılması 

talebine dair Hayri imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal, encümene verilmekle key

fiyet Adliye vekâletinden sorulmuştu:

Gelen karşılık okunduktan ve Vekâletten 

davet edilen salâhiyettar memur tarafından 

müstedinin sicilline ait verilen izahat dinlen

dikten sonra icabı konuşuldu:

Mezkûr karşılık mündericatına ve muma

ileyhin verdiği izahata nazaran tasfiye muame

lesinin kaldırılmasına encümence mahal ve 

imkân görülmemiş olmakla keyfiyetin bu su 

retle müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

48 29-Xl-i933



cî Arzuhal verenlerin 

^  adı, sanı ve otur- 

-flî (hıkları yer

741 Elemin köyü ınııh- 

3438 tan ve Ar.

Çorum.

Arzuhal hulâsası E ih‘İİuk'11 kai'ai'J ve ıi(‘ scİK'ptoıı voı-iIdil’i

Köy korucularının 

her sene değiştiril

mesi.

Köy korucularmı her sene değiştirmek 

suretile başka başka adamlarm istihdamı hak

kında vilâyete vaki olan ınüracaatlerinden bir 

semere hâsıl olmadığından bahsile şikâyeti 

havi Klemin köyü ihtiyar heyeti tarafından 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhal üzerine keyfiyet Dahiliye vekâletine 

yazılmıştı.

(jelen karşılıkta;

Köy nıezruatı bekçi ve korucularının zaman 

ve sureti intihabı hakkında kanunda bir kay i t 

ve sarahat bulunmadığı cihetle vukuatı olma

dıkça her sene veya iki senede bir bekçi ve 

korucu değiştirilmesi icap etmeyeceği bildiril

miştir.

İcabı konuşuldukta:

V^ukuatı olmayan bekçi ve korucuların sık 

sık değiştirilmelerini mucip bir hüküm olma

masına nazaran vaki olan şikâyette bir 

isabet ^örülmemiş olup ancak müstedilerin 

köyleri korucularındım muhik şikâyetleri varsa 

bu şikâyetlerinden bahsile ona yöre merciine 

müracaat etmeleri lâzımgeleceğinin kendilerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

49 29-XI-1933

1085 Bedel B. 

2611 Pasof köyü.

Erzincana sevkedil- 

mesinden şikâyet.

Haksız yere Fırzincana sevkedilmekte oldu

ğundan ve bu ise gadrini mucip olacağından 

bahsile askerlik zamanına kadar kendisine mü

saade olunması talebine dair Bedel imzasile 

Yüksek Reisliğe çekilen telgraf, encümene 

verilmekle keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorul

muştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Müstedinin Hükümetçe görülen lüzum üze

rine Heyeti Vekile kararile Kars vilâyeti da

hilinden Erzincana sevkedildiği anlaşılmış ve 

dileğinin yerine getirilmesine mahal ve imkân 

bulunmamış olmakla keyfiyetin kendisine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

5:) 29-XI-1933
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^  Arzuhal verenlerin
"3 2 T
g ^  adı, sanı ve otnr-

^  (İlıkları yer

1267 Avukat Sinan B. 

^995 Bavburt.

A i'zuha l hulâsası Knciimi'n karaı*ı V(* m) sehi'pteıı vorild iğ i

Haklarmdaki mah

keme kararnıın boz

durulması.

Bayburt belediye reisi ve azalıklarmda bu

lundukları zamana ait mahkemece haklarmda 

verilmiş olan hükümde isabetsizlik olduğun

dan bahsiie bu hükmün bozdurulması talebini 

havi Kami! Beyle arkadaşları tarafından Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene veril

mekle keyfiyet Adliye vekâletinden sorulmuştu, 

(jelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyhimin Bayburt belediye reis ve 

azalıklîinnda bulundukları zaman askere .julden 

belediye veznedarına maaş verdiklerinden 

dolayı haklarında hüküm sadır olduğu anlaşıl

mıştır. Müstedilerin arzuhallerinde bahsettikleri 

kararların bu hükme veçhi mutabakat! görül

memiş ve bu baptaki mahkeme kararı esbabı 

mucibeye müstenit, usul ve kanuna uygun 

olup hükümde bir hata da bulunmamıştır. 

Binaenaleyh dileklerinin tervicine imkân olma

dığının müstedilere bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

29-X1-1933

227 7 Ahmet Şefik Bey.

5050 Gümüşsüyü Üç şe

hitler mahallesinde

74 numaralı hanede 

sabık Çanta köyü 

muallim muavini. 

İstanbul - Eyyüp.

M'iksız yere mual

limlikten çıkarılma

sından şikâyet.

Silivrinin Çanta köyü muallimi iken maarif 

Müdürlüğünün iğbirarından dolayı evvelce ken

disine haber verilmeksizin davet edildiği imti

hana girmemesinden dolayı muallimlikten çıka

rıldığından bahsiie şikâyeti havi Ahmet Şefik 

Bey tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen 

iki kıta arzuhal, encümene verilmekle keyfiyet 

Maarif vekâletinden sorulmuştu.

Oelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Tahsilinin derecesi itibarile imtihana tâbi 

tutulan müstedinin birinci Devlet imtihanında 

muvaffak olmadığı cihetle vazifesine nihayet 

verildiği anlaşılmıştır. Esasen 1702 numa

ralı kanunun neşrinden evvel kanunî müddeti 

ikmal etmiş olan ve imtihan mecburiyetini 

bilmesi lâzımgelen mumaileyhin tekrar imti

hana tâbi tutulacağı hakkında kendisine teb

ligatta bulunulmasına lüzum olmadığı gibi 

Maarif müdürlüğünün hakkındaki garazkârlık 

iddiası da, muamelenin şekline göre, varit 

görülmemiştir. Binaenaleyh muamelede bir 

yolsuzluk bulunmadığının ve şu hale nazaran



- 8

^  Arzuhal verenlerinI I; adı, sam ve otur- Arzulial hulâsası E ııcüıne ıı k a n ın  ve ııe sebe]>teıı verild iğ i 
dukları yer

şikâyetinde isabet olmadığının kendisine bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No. K . tarilıi

52 29-XI-l933

438 Yüzbaşı Nuri B. Haksız yere mahkû-

1906 Devlet Demiryolları miyetinden ve asker-

nıağazasında memur likten çıkanldığm-

Nihat Beyin yanında dan şikâyet.

Ankara.

Haksız vere dürt ay hapsine ve askerlikten 

ihracına karar verilmiş olduğundan bahsile 

muamelesinin tetkikile kendisinin mağduriyetten 

kurtarılması talebini havi Nuri imzasile Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene veril

mekle keyfiyet M. M. vekâletinden sorulmuştu;

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin emniyeti suiistimal eylediği 

sabit olmasına mebni türk ceza kanununun 

maddei mahsusasına tevfikan dört ay hapsine 

ve zıyaa uğrattığı 45 liranın tazminine ve 

askerî ceza kanununun 32 nci maddesinin (A) 

fıkrasının 2 numaralı bendi mucibince ordu

dan ihracına dair verilen hükmün katiyet kes- 

bettiği ve bu baptaki kararnamenin vürudu 

tarihinden evvel mumaileyhin tashihi karar ta

lebinde bulunmasına mebni dosyası mahallin

den getirilerek askerî muhakeme usulü kanu

nunun 244 üncü maddesinin birinci bendinin 

(C) fıkrası mucibince evrakı hükmiyesi tashihi 

karar talepnamesile birlikte Askerî Temyiz 

mahkemesine usulen tebliğ kılındığı bildiril

miştir.

İcabı konuşuldu:

Yapılan muamelenin tamamile mevzuata mu

vafık surette cereyan etmiş bulunmasına ve bu 

baptaki hükmün temiyzen vukubulacak tetkikat 

neticesinde lâhik olacak şekle göre muktazası 

ifa kılınacağına nazaran neticeye intizar eyle

mesi zarurî bulunduğunun müstediye bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No.

53

K. tarihi 

20-XI-1933
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^  Arzuhal verenlerin 

I  ^  adr, sanı ve otur- 

dukları yer

54 Memet Bey.

1508 Cümhuriyet mahal

lesinde berber. 

Fethiye.

Arzuhal hulâsası E ne iim e ıı kuTarı yc no sebepten verild iğ i

İşgal ettiği berber 

dükkanının iskânı 

adî sure ti le tahsisi.

320 senesinde Radostan [Fethiyeye gelerek

o tarihteff beri denınunda ikamet ve icrayı 

sanat ettiği' metruk mallardan berber dükka

nının vatana sebkeden hizmetlerine nıükâfatan 

iskânı adî ve borçlanma suretile tahsisi tale

bini havi Memet iınzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuliîU encümene verilmekle key

fiyet Maliye vekâlertinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyhin isikâm hakkında bir kayde te

sadüf edilmemiş olmasına ve harpte yararlık 

göstermiş olanlara taltifen gayrimenkul ve

rileceğine dair kamanı bir sarahat te bulunma

masına binaen buna ait talebin isafı mümkün 

olmadığının ve dükkânın borçlanma suretile 

kendisine satılması cihetine gelince bu hususun 

takdiri encümene ait olmadığından bunun için 

de usulen merciine müracaat etmesi lâzım- 

geleceğinin müstediye bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

54 2Q-XI-1933

845 ‘ Serfiçeli Akifoğlu 

2330 M. Şakir ve ar.

Mübadil muhcirler- 

den.

Konya.

Tasfiye vesikaları

nın noksan verilme

sinden şikâyet.

Memleketlerinde bıraktıkları emlâke muka

bil verilen istihkak vesikalarının pek az bir 

miktar üzerinden tertip ve ita edilmesi suretile 

mağdur edidiklerinden bahsile şikâyeti havi 

M. Şakir B. ve arkadaşları tarafından Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümene verilen arzuhal 

üzerine keyfiyet Maliye vekâletine yazılmıştı.

Oelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Tasfiye vesikalarının ne miktar üzerinden 

verileceği 1771 numaralı katî tasfiye kanunu

nun 1 1 nci maddesinde tasrih edilmiş olma

sına ve müstediler hakkında da [bu dairede 

muamele yapıldığı anlaşılmasına nazaran orta

da şikâyeti mucip bir hal görülmemiş olmakla 

keyfiyetin kendilerine bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

55 29-XI-1933
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Arzuhal verenlerin 

adr, sam ve otur

dukları yer

İsmail Bey.

M. N. Şehir yatı 

mektebi müdür mu

avini.

Edirne.

Arzuhal hulâsası Enciitııen karan ve ne sebepten verildiği

Maksız yere ihtiyat 

zabitliğinin refi ve 

nefer olarak kıtaya 

şevki cihetine gidil

mesinden şikâyet.

İstanbul liarbiye mektebi ihtiyat zabitler 

kursunda bulunduğu esnada âmirlerinin sözünü 

bozmak ve bilâ mezuniyet mektebi ^terketmek 

maddesinden dolayı 1 5 gün hapis ve on beş 

deynek darbı cezasına mahkûm edilmiş olduğu 

gibi bu kere de ihtiyat zabitlik hakkının re- 

file nefer olarak kıtaya sevkedihnek istenildi

ğinden ve bu ise gadrini mucip olmakla be

raber mevcut hükümlere de münafi olduğun

dan bahsile kendisinin büfeci akıbetten kurta

rılması hakkında İsmail imzasile Edirneden 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene 

verilmekle keyfiyet Millî Müdafaa vekâletinden 

sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu;

Mumaileyhin arzuhalinde beyan ettiği şe

kilde vaki olan mahkûmiyeti merciince suihal 

telâkki edilmiş ve bundan dolayı 1072 numa

ralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur

ları kanununun 7 nci maddesi mucibince ihti

yat zabitlik hakkı refedilerek sınıfına mahsus 

hizmetini tamamlaması lâzımgelmiştir. Bu tak

dire göre yapılan muamelede kanunsuzluk gö

rülmemiş ve binaenaleylı mumaileyhin şikâye

tinde bir isabet bulunmamış olmakla keyfiye

tin kendisine bu suretle anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

56 29-XI-1933

61 ' Yaşar B.

1 515 12 nci fırka 36- a- 

! lay 10 uncu Bölük 

kumandanı kıdemli 

yüzbaşı.

Mahkûmiyetinin affi. Katiyen bigünah olarak mahkûm olduğun

dan bahsile affe mazhar edilmesi talebine dair 

Yüzbaşı Yaşar Beyin Yüksek Reisliğe gönder

miş olduğu arzuhal, encümene verilmekle key

fiyet Adliye vekâletinden sorulmuştu:

Gelen karşılık okundu ve icabı? konuşuldu: 

Mumaileyhin Hikmet Hanım namında bir 

kıza tecavüzünden dolayı altı ay hapse mah

kûm olduğu ve bu hükmün esbabı mucibeye 

müstenit, usul ve kanuna muvafık görülmesine 

mebni Temyiz mahkemesi heyeti umumiyesinin 

tetkik nazarından geçmek suretile katileşerek 

infaz edildiği ve ortada affi müstelzim kanunî 

bir sebep bulunmadığı anlaşılmış ve binaena

leyh müstedinin bu baptaki talebinin tervicine
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası , Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

I mahal ve imkân bulunmamış olmakla keyfiye- 

' tin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarilıi 

57 29-XI-i 033

523 ’ Hidayet B. | Haksız yere tekaüdej Hiç bir hakka müstenit olmayarak tekaüde

1996 Levazım Binbaşıh- sevkedildiğinden şi* I sevkedildiği Rİbi hakkında n 2 2  numaralı

ğındaiı mütekait. ! kâyet. 

Büyükdere mektupçu.

Osman B. S. No. 12| 

İstanbul.

' kanun ahkâmının tatbik olunmadığından bahsile 

i muamelenin tetkikile hakkının meydana çıka- 

I nlması talebine dair mütekait binbaşı Hidayet 

1 B. tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen arzu- 

; hal, encüfnene verilmekle keyfiyet M. M. vekâ

letinden sorulmuştu:

Gelen karşılıkta : mumaileyhin merkezî 

I cümlei asabiyesinde yerleşmiş ve felç anzası 

' tevlit etmiş bulunan daülfelcii dimağısinden 

maada azamî tazyiki şiryanisinin 20 olarak 

1 görülmesi hasebile mevzuata ve fenne uygun 

bir surette tekaüt edildiği ve gerçi H22 

' numaralı kanunun üçüncü maddesinde «r Felci 

, nısfı tulânii gayritam » yazılı ise de muma

ileyhin frengiden mütevellit cümlei asabiye 

I afeti neticesi husule gelen felci bilâhare yapı- 

’ lan tedavi ile Yüzde doksan nisbetinde iyi 

1 olduğu raporunda gösterilmiş olmasına ve 

i  bu vaziyetin ise kanunun tayin ettiği şekle 

I tetabuk etmemesine mebni tekaüt muamelesinin 

’ derece ile tadiline imkân görülmediği Sıhhat 

' işleri Dairesinin kararına atfen beyan olunmuş"- 

I tur.

İcabı konuşuldu:

Esasen mumaileyhin tekaüde şevki alâkadar 

olan heyetin fennî takdirine ve bu baptaki 

ahkâmın icabatına muvafık olduğu ve teka

üde sevkedilenlerin tekaütlüklerinin refile tekrar 

orduya alınmalarına ise mevzuatın müsait 

bulunmadığı gibi tekaüt muamelesinin derece 

ile tadiline dahi kanunî imkân olmamasına ve 

mevcut ahkâm hilâfına muamele yapılması 

bittabi caiz olamayacağına binaen bu baptaki 

şikâyeti varit olmadığının müstediye bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

58 29-Xl-1933
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BfcMH»-—— — JMMM
Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Bilâl Fahri B. 

Hükümet karşısında 

Halk yazievi sahibi 

Lfıdik kazası.

Arzuhal hulâsası En(*ünıen k a m i l  ve ne sebepten verildiği

Tasfiyesinin kaldı- Asılsız bir takım isnatlar neticesi olarak 

rılnıası. Lâdik nüfus memurluğundan vilâyet komisyo

nunca tasfiyeye tâbi tutulduğundan balısile bu 

baptaki kararın kaldırılması talebini havi Bilâl 

Fahri imzasile Yüksek Reisliğe <jönderilen ar

zuhal encümene verilmekle keyfiyet Dahiliye 

vekâletinden sorulmuştu;

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mezkûr tezkerede münderiç izahat ve taf

silâta nazaran mumaileyhin tasfiyesinde bir 

kanunsuzluk ve isabetsizlik görülmemiş ve 

vaki olan müracaati üzerine Devlet şûrasmca 

da keyfiyetin tasdik kılındığı anlaşılmıştır, 

i Binaenaley tasfiye muamelesinin kaldırılmasına 

mahal ve imkân olmadığının müstediye anla- 

I tılmasına karar verildi, 

i  Karar No. K. tarihi

50 29-XI-1933

423 i Hüseyin İsmail B.

1274; Beşiktaş Cihannuma 

mahallesi Bostanba- 

şı S. No 7 de.

1 İstanbul.

Bir hizmette istih- Polislikte ve bir müddet te jandarma ça- 

damı. I vuşluğunda bulunarak eiyevm açıkta kaldığın-

! dan bahsile Millî mücadeledeki hizmetleri na- 

; zara alınarak bolislikte veya sair bîr münasip 

j hizmette istihdam olunması hakkında Hüseyin 

İsmail imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen ar

zuhal encümene verilmekle keyfiyet Dahiliye 

vekâletinden sorulmuştu.

Oelen karşılık okundu ve icabı kokuşuldu: 

Mumaileyhin İstanbul kadrosunda müstah- 

; dem iken mezuniyetini g gün geçirmiş ve 

meçini zayi eylemiş olmasından dolayı polis

likten kaydi silindiği ve bilâhare cevazı istih

dam kararı almış isede yapılan muayenesi ne

ticesinde sıhhî ahvalinin polislikte istihdama 

elverişli olmadığı görülmesinden dolayı me- 

■ muriyetine iade edilemediği anlaşılmış ve baş

ka bij* hizmette istihdamına delâlet ise encü- 

I  menin salâhiyeti haricinde bulunmuş olmakla 

I keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

60 29-XI-1933
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> Arzuhal verenlerin 

§ ^  adr, sanı ve otur- 

^  (İlıkları yer ;

1411' Etem Bey. İlâma müstenit ala-

4162 Tüccardan Abdizade. cağmın verilmeme- 

Burdıır. sinden şikâyet.

AıvAihal İHilâsası Eııciinıeıı kararı ve do sebepten verildiği

İlâma müstenit olan alacağmı Maliye ver- 

nıemekte olduğundan baiısile şikâyeti lıavi 

Abdizade Etem Bey imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal, encümene vcrihııekle key

fiyet Maliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta: •

Gerçi Abdizadelerin matlubu olan 14949 

liranın tesviyesi ilâma müstenit isede ancak bu 

alacak hakkında Mahkemei Temyiz Ticaret da

iresinden sadır olan tasdik kararını mutazam- 

mın ilâmın alacaklılar tarafından usulü daire

sinde Hâzineye tebliğ kılınmadığı v'’e binaen

aleyh borcun tediyesi için tekâmül etmiş evrak 

mevcut olmadığı ve bunun tekâmülü halinde 

mezkûr borcun tahvil suretile tesviye oluna

cağı bildirilmiştir.

İcabı konuşuldu:

Borcun tesviye edilebilmesi için evvel

emirde Hâzineye borç tahmil eden ilâmlarnı 

aslının veya birer suretlerinin alacaklılar tara- 

fmdan Hâzineye tebliğ ettirilmesi muktazi 

bulunmasına ve ilâmın tebliğ ettirilmemesi şim

diye kadar hükmünün infaz edilmemesini mucip 

olduğu da anlaşılmasına binaen bu baptaki 

ilâmın evvelemirde usulü dairesinde vekâlete 

tebliğ ettirilmesi zaruri olduğunun müstediye 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

61 29^X1-1933

2017

4787

Hakkı B.
]. 4. ncü m intaka 

hesap memuru. 

Erzurum.

Ordudaki müktesep 

haklarının iadesi ve

yahut muvazzaf bir 

hizmete tayini.

Ankarada 8 inci fırka levazımında iken 

şarka tayin kılınmış isede gerek kendisinin,

I gerek refikasının hastalıkları hasebile istifaya 

mecbur olduğundan bahsile bu mecburiyet nazara 

' alınarak ordudaki müktesep haklarının iadesi ve 

' bu mümkün olmadığı takdirde ordu haricin

deki Gümrükler muhafaza umum kumandanlığı 

, emrinde muvazzafan istihdamı hakkında İsmail 

Hakkı imzasile Yüksek Reisliğe verilen arzuhal,

! encümene tevdi kılınmakla okundu ve icabı 

I  konuşuldu:

I Müstedinin ordudaki müktesep haklarının 

iadesi hakkmdaki talebi vekâletçe hâdisenin 

şekline ve mevzu ahkâma göre tayin ve takdir 

I edilecek hususattan olmakla evvelemirde oraya 

i müracaat etmesi lâzımgeleceğinin ve vatan-
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Arzuhal veveıüerin 

^  adr, sanı ve otur

dukları yer
Ar/Aihal lıulâsası Encümen kai-ai'i vt‘ ne so))(*pt(*n verildiği

daşlann memuriyetlere tayini hususuna delâlet 

etmek encümenin salâhiyeti dahilinde olmayıp 

her vatandaş devairde kendi eiıliyet ve iktida- 

rile ınütenasip olarak inhilâl edecek bir hiz

mete mevzu usul dahilinde talip olabileceğine 

, ve matlup olan şeraiti haiz ise talebinin nazara 

ahnacağı da tabiî buiunmasma nazaran bu 

imsus için de o surette hareket etmesi muktazi 

olduğunun müstediye anlatılmasma karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

923 ’ Salih Bey.

3Ö26 Tekke mahallesinde

15 No. Iı hanede. 

Trabzon.

Tekaüt ikramiyesi

nin verilmemesin

den şikâyet.

2023 Ayşe Hanım.

4/93 Piyade 51 inci alay 

kumandan muavini 

: Trabluslu Hamdi B. 

I  karısı, 

i Denizli.

Kocasma tekaüt ma

aşı tahsisine ve sair 

taleplere dair.

62 29-Xl-1933

Filî hizmeti otuz seneyi tecavüz ettiği hal

de hakkı olan ikramiyeyi vermediklerin

den baiısile şikâyeti havi Salih imzasile Yük

sek Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene ha

vale edilmekle keyfiyet Gümrük ve inhisarlar 

vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Yeni tekaüt kanununun 2 nci maddesinin

8 inci fıkrası mucibince 1Q yaşını ikmalden 

sonraki filî hizmetlerin tekaüt müddetine esas 

tutulacağına ve mumaileyhin ise 19 yaşını ik

mal ettiği tarihten itibaren Devlet memuriye

tindeki filî hizmetlerinin 29 sene dört ay ve 

dokuz günden ibaret olduğu ve bu suretle te

kaüdü icra edilerek tekaüt maaşının Divanca 

da tasdik edildiği anlaşılmasına ve tekaüt ik

ramiyesine istihkak ise bilfiil otuz sene hiz

metle mukayyet ve meşrut bulunmasına naza

ran mumaileyhin vaki müracaati üzerine Dev

let şûrasında dahi verilen kararda beyan kı

lındığı veçhile yapılan muamelede encümence 

bir kanunsuzluk görülmemiş olmakla şikâyeti 

varit olmadığının müstediye anlatılmasına ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

63 29-XI-1933

Zevcinin otuz sene gibi uzun bir zaman 

hizmet etmesine rağmen tekaüt maaşı tahsis 

kılınmadığından bahsile bu hizmetlerine mu

kabil maaş tahsisi ve 6 çocuğundan birinin 

gece yatısı mektebine kaydü kabulü ve evvel

ki tekaüt kanunu mucibince otuz sene üzerin-
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03 Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

ArzAihal hulâsası EiK^iuııeıı k a ra n  ve ııe sebei)teıı verild iğ i

1770' Osman Bey.

4540, Kocaeli komiser 

muavinliğinden mü

tekait

Oediklioğlu mahal

lesinde.

Adapazarı.

Maaşmm

ması.

çoğa itli

den tekaüt edilenlere ikramiye verilmesi ve 

kendilerine başlarını sokacak bir yuva tahsis 

edilmesi taleplerini havi Ayşe imzasile Yüksek 

F^eisliğe gönderilen arzuhal, encümene veril

mekle okundu ve icabı konuşuldu:

iivvelki tekaüt kanununun ahkâmına naza

ran otuz sene hizmet edenlere maaş tahsis kı

lınabileceği ve arzuhalin mündericatına göre 

müstediyenin zevci de yeni tekaüt kanununun 

neşrinden evvel bu suretle alâkasını kesmiş ve 

vaziyeti bu kanundan istifade etmesine imkân 

bırakmamakta bulunmuş olduğu cihetle gerek 

bu husustaki talebinin isafına, gerek evvelki 

tekaüt kanununa göre tekaüt edilenlere ikra

miye verilmesine imkân olmadığı gibi müste- 

diyeye hane tahsisine dahi kanuni mesağ gö

rülmemektedir. Çocuklarından birinin gece ya

tısı mektebine kabulüne gelince; Bu husus 

hakkında da merciine müracaat etmesi lâzım 

olup, imkân varsa ve çocuk aranılan şeraiti 

haiz ise bu talebinin kabul edileceği tabiidir. 

Ancak müstediyenin altı çocuk sahibi olmasına 

ve altı çocuk sahibi olan validelere Sıhhat ve 

İçtimaî muavenet vekâletince kanunu mahsu

suna tevfikan ikramiye verilmekte bulunmasına 

binaen henüz bu ikramiyeyi almamış ise ço

cukların berhayat olduklarını ve bir anadan 

doğduklarını natık nüfus idaresinden alıp ma

halle idare heyetinden tasdik kılınacak vesika

nın bir arzuhalle mezkûr vekâlete gönderil

mesi iktiza eder. Keyfiyetin bu suretle muma- 

ileyhaya anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

64 29-XI-i933

Tekaüt maaşının azlığından ve millî müca

deledeki hizmetinden bahsile yeni tekaüt ka

nunundan istifade etmesi yahut hidematı vata

niye tertibinden maaş tahsisi talebini havi 

Osman imzasile A’üksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal encümene verilmekle okundu ve icabı 

konuşuldu:

Evvelki ahkâma tevfikan tahsis edilen 

tekaüt maaş sahiplerinin yeni tekaüt kanu

nundan istifadelerine mesağ olmadığı gibi 

bütçenin vaziyeti hasebile müstediniıı vatanî
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1783 Rasim Bey.

4554 If. 31. A. K. M. 

kaymakam 

İzmit.

Vatani hizmetlerde 

bulunmasma muka

bil kendisine emlak 

verilmesine dair.

1781 Ayşe Mediha H. 

4551 Mü^ür Sait Bş. ke

rimesi.

Kuzkuncuk-Paşa lima

nı ceddesi No. 21 

İstanbul.

Zevcinin hastalığı

ndan dolayı affe 

mazhar edilmesi.

1723

4491'

Arif Bey.

Valide çeşmesi Aba

cı Lâtif S. No. 6 

hanede.

İstanbul-Beşiktaş

Kesilen maaşının ia

desi.

Eııciinieıı kararı ve ne sebe})ten verildiği

hizmetine mukabil ayrıca maaş tahsisi de müm

kün bulunmamasına mebni bu baptaki dilek

lerinin terviç edilemeyeceğinin kendisine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K- tarihi

65 29-XM933

Umumî harpte ve istiklâl harbinde vatan 

ve memlekete maddeten ve manen hizmet ve 

yardım edenlere gayrimenkul etnlfık verilece

ğine dair Hükümetçe Meclisi y\liye bir kanunî 

lâyiha sevkedeceğini gazetelerde gördüğünden 

ve kendisi de istiklâl harbinde bir çok hizmet

lerde bulunduğundan bu kanundan istifadesi

nin temini hakkında Rasim imzasile İzmitten 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene 

verilmekle okundu ve icabı konuşuldu:

Kanun teklif edilince değil neşrolununca 

tatbik olunacağına nazaran Meclisi Âlice böyle 

bir kanun kabul edildiği takdirde o vakit 

merciine müracaat etmesi lâzımgeleceğinin 

müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

66 29-Xİ-933

Zevci yüz elliliklere dahil Hüseyin Remzi 

Pş. mn akıl iıastalığından Avrupada tedavi 

altında bulunduğundan bahsile affe mazhar 

edilmesi talebine dair Ayşe Mediha hanım 

tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, 

encümene verilmekle okundu ve icabı konu

şuldu:

Bu gibi hususatın encümenimizin salâhiyeti 

haricinde bulunmasına binaen müstediyenin 

dileğini tervice imkân olmadığının kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

67 29-XI-1933

Mitat Pş. merhumun hizmetinde bulunma

sından dolayı bu uğurda yaptığı hizmetlerine 

mukabil evvelce hidematı vataniye tertibin

den bağlanmış olan maaşının kesilerek ihtiyaç 

içinde kaldığından bahsile bu maaşının bazı 

emsali gibi tekrar tahsisi talebini havi Arif 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal,
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ArzuTıul vercııksrin 

N ^  adr, saıiı vc otur- 

-1 ( luk la r ı yer

Arzulial hulâsası E ıu 'ilıueıı k a ra n  vc ııc seİK'jıten verild iğ i

encümene verilmekle okundu ve icabı konu

şuldu:

Bütçenin vaziyeti lıasehile hu gibi nıaaşla- 

rm ne yeniden ne de iadeten tahsisi kabil olma

masına mebni müstedinin dileğini yerine getir 

mcğe maddeten imkân olmadığının kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

1677 y\hmet 1 lamdi B. 

4442 Sabık maliye piyade 

tahsildarı.

Karaçayır mahallesi. 

Bolu.

Henüz bir hizmete 

tayin kıhnmadığın- 

dan şikâyet.

68 29-Xi-1933

Karaçayır tahsildarı iken haksız yere hiz

metinden çıkarılmış olduğundan ve halbuki 

kendisine isnat edilen maddeden beraat etmiş 

olduğu halde henüz bir memuriyete tayin 

kılınmadığından bahsile şikâyeti havi Ahmet 

1 lamdi imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal encümene verilmekle keyfiyet Maliye 

vekâletinden sorulmuştu.

Oelen garşılık okundu ve icabı konuşuldu;

Müstedinin 49 lira zimmetine geçirmek 

maddesinden dolayı mahkemeye verildiği vc 

fakat icra kılınan muhakemesinin neticesinde 

beraat etmesine mebni münhal vukuunda mü

nasip bir hizmete tayin kılınacağı anlaşılmış 

olmakla keyfiyetin bu suretle kendisine bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

69 29-XI-i933

1071 Fatma Dursun 11. illindeki tahribat 

3777 Sv. Bc. A\p. Mual- mazbatasına mukabil 

limlerinden Yüzbaşı . ev verilmesi.

Ömer Vehbi Beyin 

refikası.

Düşman tarafından tahrip edilen emlâkin

den dolayı ba mazbata tahakkuk eden on beş 

bin lira zarar ve ziyanına mukabil hane veril

mesini talep etmiş ise de bu baptaki kanunun 

neşri tarihinde iskânı adi suretile iskân edil

memesinden dolayı talebi kabul edilmediğin

den ve buna tevessül etmemesi ise zevcinin 

vazife dolay isi le yanında bulunmamasından 

mütevellit olduğundan bafcsile mazeretinin ka

bulü ile iskânına mahsus bir hane tahsisi hak

kında Fatma Dursun I lamın tarafından Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal encümene verilmekle 

keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuştu.

Oelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Müstedinin 1771 numaralı kanunun neşrin

den evvel bir hanenin şagili olmamasından 

dolayı kendisine hane tahsisine imkân olmadığı
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Arzuhal verenlerin 

udi, sıuıı ve otıır- 

clukları yer

2022

4792

Arzuhal hulâsası E ııcürııcıı k a j'îu ı ve ne sebepten verild iğ i

gibi elindeki mazbata muhteviyatına mukabil 

mesken verilmesine dair de elyevm meri bir 

hüküm yoktur. Mevzu ahkam hilâfına muamele 

yapılması dahi bittabi mümkün olmadığından 

talebinin isafına kanunen mesağ görülemediği

nin kendisine bildirilmesine karar verildi, 

i Karar No. K. tarihi

29-XI-1933

Mustafa Fi. mahdu

mu Abdülhamit B. 

Birinci mülâzimlik- 

ten mütekait. 

Vilâyet daimî encü

men kalemi dosya 

ve evrak memuru. 

Konya.

I laksız 

edildiğ

yere tekaüt 

inden şikâyet.

865 i. Hakkı Bey. 

2350i Akçakanat zade. 

; Dava vekili. 

İsparta.

70

Haksız yere tekaüt edildiğinden bahsile 

sicillinin tetkikile emsali haklarında verilen ka

rara tevfikan kendisinin de tekaüt vaziyetinin 

kaldırılarak tekrar mesleke alınması vey.ıhut 

yeni tekaüt kanununa göre maaş tahsisi tale

bine dair Abdülhamit imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal encümene verilmekle key

fiyet Dehiliye vekâletinden sorulmuştu.

Alınan karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Mumaileyhin vazife esnasında mesuliyeti 

dai bazı ahval ve harekâtından dolayı 325 

tariiıli askerî tekaüt ve istifa kanununun ikinci 

maddesine tevfikan tekaüde sevkedilerek elyevm 

Konya vilâyeti encümeni daimî kaleminde 

istihdam edilmekte olduğu anlaşılmasına vc 

bunun vaziyeti arzuhalinde emsal olarak gös

terdiği jandarma zabitlerile kabili kıyas olma

masına nazaran tekaüt muamelesinin refile 

' meslekine iadesine imkân olmadığı gibi esasen 

! müstediye eski tekaüt kanununun meri bulun

duğu zaman maaş tahsis kılınması hasebi le 

bu maaşın yeni tekaüt kanunu hükmüne tevfi

kan tadiline de mesağı kanuni bulunmamış 

olmakla keyfiyetin kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

71 29-Xl-l933

Yüz lira taksit be

delinin iadesine dair
Yeğeni Nuriye Hanımın meccanen Frenköy 

kız lisesine kabülüne karar verilmiş olmasına 

rağmen evvelce kendisinden alınmış olan yüz 

lira taksitin iade edilmediğinden bahsile şikâ

yeti havi i. Hakkı imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal encümene verilmekle key

fiyet Maarif vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta : Mumaileyhanın Erenköy 

kız lisesine ücretli leyli olarak kaydedilmiş
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Arzulıul vcrcıılcı-iıı 

adı, sum vc otur

dukları yer

Arzıılıal hulâsası ' Encüm en karaiM \ (‘ ıu ‘ si'hcphuı N t'i'ildl^i

ve bir müddet devam ettikten sonra meccanen 

mektebe kabulü lıakkındaki emrin vurut etmiş 

’ olmasma mebni vezne ve teslim ve irat kayde- 

i dilmiş olan yüz lira taksitin iadesine imkân 
I görülmediği bildirilmiştir.

Vekâletten davet edilen salâhiyettar müdür 

' tarafmdan verilen izahat dinlendikten sonra 
icabı konuşuldu:

Mumaileyhanın vekâletçe yapılan bir mü

sabakada muvaffakiyet göstererek mektebe 

meccanen kaydü kabul edilmiş olmasma vc 

bu baptaki emrin vürudundan evvel kendisinin 
mektebe kabul edilemeyeceği cihetle dersleri 

muntazaman takip etmek için bu taksiti vermek 

I zaruretinde bulunduğu anlaşılmasma ve müsa

bakada muvaffakiyet gösteren ve binnetice 
leylî ye ücretsiz olarak mektepte tahsile hak 

kazanan talebenin tedris senesinin bidayetmden 

itibaren kendisinin meccanen kaydü kabulü 

tabiî olup binaenaleyh bu gibilerden taksit 

bedeli aimnıası doğru olamayacağına nazaran 

mezkûr taksitlerin kendisine iadesi lâzım gele- 

eeğine ve keyfiyetin müstediye anlatılmakla 

beraber vekâlete bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

72 2Q-XI-1933

878 Murat Bey. (Oörne- 

2363 vit köylü)
Küpeliler nahiyesi 

Karakavak köyü. 

Balıkesir.

Geri kalan mahkû

miyet müddetinin 

affi.

Kendisi cerh ve katil maddesinden 10 se

ne küreğe ve tahvilen sürgün cezasına mah

kûm olarak müddetinin dörtte üçünü ikmal et

tiğinden bahsile geri kalan müddetinin affi 

hakkmda Memedoğlu Murat imzasile Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal encümene veril
mekle keyfiyet Adliye vekâletinden sorulmuştu 

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu; 

Müstedinin on sene sürgün cezasını ikmal 

etmek üzere Balıkesirin Küpeliler Nahiyesi 

Karakavak köyünde bulunduğu ve mahkûmiyet 

müddeti için de sui hali görülmediği anlaşıl
mış ye maahaza ahiren neşrolunan umumî af 

kanunu hükümleri noktasından mumaileyhin 

vaziyeti hakkında merciince tetkikat icrası ta

biî bulunmuş olmakla hususî şekilde affini 

mucip bir sebep görülmediğinin kendisine bil
dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

73 2g'Xl-l933
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ad ı, sum \c olur- 

(luk la i’i ycı*

Nemlizade 1 alisin Fî. 

Trabzon.

Arzııl ıa l ludasası K n c i in H 'U  ka i ' iH ' i  w ı i ( ‘ s c h i ' p l o ı ı  \(‘ r i l ( l i ğ i

Aldığı ilfıııı hükmü

nün kısmen infaz 

edilmemesinden şi

kâyet.

441 Şükrüoolu Memet B. 

462 B- mahallesi.

F.lâziz.

Ticari eşya esmanmdan mütevellit alacağı 

hakkında katiboğlıı Kadir reisle Osman reis 

aleyhlerinde istihsal eylediği ilamın Osman re

ise ait kısmı infaz edildiği halde Kadir reis 

tarafından vukubtılan taslıihi karar talebi üze

rine mezkûr ilamı nakzedilerek binnetice ken

disinin haksız çıkarıldığından bahsile şikâyeti 

havi Nemlizade Tahsin Bey tarafından Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuiıal encümene veril

mekle keyfiyet Adliye vekâletinden soruhmıştıı: 

Cîelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyh Kadir reis tarafından bu bap

taki ilâm üzerine tashihi karar talebinde bulu

nulması üzerine heyeti umumiyece icra kılınan 

tetkikat neticesinde hükmün refine karar veril

diği ve keyfiyetin Temyiz mahkemesinde de 

tasdik kılındığı anlaşılmış ve derecatı meha- 

kimden «eçerek kaziyei muhkeme halini alan 

bu mesele hakkında encümence yapılacak mu

amele bulunmamış olmakla keyfiyetin müste- 

diye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Maluliyeti üzerinden 

maaş tahsis kılınma- 

dığından şikâyet.

74 29-XI-1933

Harbi umumide ordu emrinde müteşekkil 

seyyar jandarma alayında müstahdem iken ma

lûl kaldığı halde şimdiye kadar maaş tahsis 

kılınmadığından bahsile şikâyeti havi Şükrü 

oğlu Memet imzasile Yüksek Reisliğe j^önderi- 

len arzuhal, encümene verilmekle Millî Müda

faa vekâletince cereyan eden muhabere üzerine 

en son alınan karşılıkta:

Müstedinin Elâziz askerlik şubesinden geti

rilen dosyası ile zayiat ve muhallefat şubesin

de mevcut hastaneler kuyudatı tetkik edildiği 

halde tedavisine dair bir kayde tesadüf edile

mediği gibi dosyasında da maluliyetini tevsik 

edecek hiç bir vesika ve resmî kayit mevcut 

olmadığı bildirilmiştir.

İcabı konuşuldukta:

Kanunun tarifatı dairesinde vesaik ibraz 

edilmedikçe şifahî iddia üzerine malûliyet ma

aşı tahsisine imkân olmadığından kendisinin 

umumî harpte malûl kaldığını müsbit ve 

ihticaca salih vesaiki varsa ona göre vekâlete 

müracaat etmesi lâzımgeleceğinin müslediye
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g adı, sanı ve olııı--

dukları yer
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bildirilmesine kcirar verildi.

Karar No. K. tarihi

75  2 9 -X l- l9:33

Ö57
2137

276
1735

Y. Nadi B.

Oöksuıı Süleymaıılı 

nahiyesinde mukim 

sabık Kilis Telha- 

beş Gümrük muha

faza nıennıru.

Açık maaşı verilme

diğinden şikâyet.
Muhafaza memurluğunda müstahdem iken 

açıkta kaldığından ve esasen evvelce beş sene 

Maarif memuriyetlerinde bulunarak namzetlik 

devresini geçirmiş olduğu halde açık maaşı 

verilmediği gibi bir memuriyete de tayin kılın- 

madığından bahsile şikâyeti havi Yunus Nadi 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet Oünırük ve 

inhisarlar vekâletinden sorulmuştu.

(jelen karşılıkta:

Mumaileyhin bu vazifeye namzet olarak 

tayininden memuriyetinin lâğvine kadar nam

zet maaşı alarak hiç bir itiraz dermeyan etme

diği hal(ie vazifeden ayrıldıktan sonra evvelce 

muallimlikte istihdam kılındığını ve bu suretle 

namzetlik müddetini geçirmiş bulunduğunu 

ileri sürmekte ve vazifeye namzet olarak kabul 

edilmesinin yolsuz olduğunu da iddia etmekte 

isedc Divanı muhasebatın 14-X1-1932 tarihli 

kararında evv^elce asîl olarak bir memuriyette 

bulunan memurların ihtisası dahilinde olmayan 

diğer bir memuriyete muvafakatlerde namzet 

olarak tayinleri caiz olabileceği beyan kılın

dığından ve mumaileyhin ise hizmete devam 

ettiği müddetçe asaletinin tasdiki yolunda hiç 

bir talebi vaki olmadığı gibi âmirleri tarafın

dan böyle bir teklifin de dermeyan edilmeyerek 

l-VllI-931 tarihinde vazifesinin lâğvi dolayı- 

sile namzetlikten açıkta kaldığından bahsile 

kendisine asîl memurlar gibi maaş verilmesine 

kanunî mesağ görülemediği bildirilmiştir.

İcabı konuşuldukta :

Mumaileyhin esasen muhafaza memurluğuna 

namzet olflrak alınmış ve bunu hiç bir itiraz 

serdetmeksizin kabul ederek o suretle istihdam 

kılınmış olmasına ve gerçi memurin kanunu

nun yedinci maddesinde namzet memurların 

azamî iki sene namzetlik müddeti geçirecek

leri ve bu müddet zarfında ehliyeti haiz ol

dukları âmirlerince tasdik edilenlerin asil me

mur sınıfına ithal edilebilecekleri gösterilmekte 

isede hizmetinin de\\nmı müddetince böyle
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42 M. Tevfik Bey. 

1406 Göztepe Caddebos- 

tanı Kadirağa nıa- 

lıallesinde No. 21 

İstanbul.

Tasfiye kararının 

kaldırılması.

bir talep ve teklif vukubulmanıış olmasına 

nazaran kendisinin asıl memur gibi telâkki 

edilerek aıçk maaşı verilmesine imkân bulun

mamış ve yapılan muamelede bir kanunsuzluk 

görülmemiş olmakla keyfiyetin kendisine bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

76 29-XI-1933

Delice nahiyesi Müdürü iken haksız yere 

tasfiyeye tâbi tutulduğundan bahsile keyfiyetin 

tetkikile tasfiyesinin kaldırılması talebine dair 

M. Tevfik imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, encümene verilmekle mumaileyhin 

tasfiyesinin esbabı Dahiliye vekâletinden so

rulmuştu.

Oeten karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Vekâletin tezkeresinde verilen izahata na

zaran müstedinin tasfiyesine dair olan kararın 

refine mahal ve imkân görülmemiş olmakla 

keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi 

Karar No. K. tarihi

77 29-XI-iQ33

6^  
21 43

Klbistan.

Hacı Memet ve Ab- Memuriyete tayin ! Elbistan kazası süvari tahsildarlıklarından 

dülkadir Beyler. edilmediklerinden şi- tasfiyeleri hakkında verilen kararların Devlet 

Maliye sabık süvari kâyet. şûrasınca haksız görülerek kaldırıldığı halde

tahsildarı. memuriyetlerine iade edilmediklerinden bahsile

şikâyeti havi Hacı Memet ve Abdülkadir im- 

zalarile Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal 

encümene verilmekle keyfiyet Maliye vekâle

tinden sorulmuştu .

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Müstediler hakkında verilen tasfiye karar

ları üzerine yerlerine diğerleri tayin edildik- 

 ̂ leri cihetle vazifelerine iadelerine hâlen imkân

olmadığı ve nıaahaza münhal vukuunda her 

' ikisinin de birer memuriyete tayinleri suretile 

Devlet şûrasının bu baptaki kararının infaz 

edileceği anlaşılmış olmakla keyfiyetin kendi

lerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

78 29-XI-1933
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Arzulıal verenlerin 

g ^  adı, sanı ve olur- 

dııkları yer

441 Hiicı Hasanoğlu Ser- 

1910 vet B.

Antalya hapishane

sinde nnhkınn alıi 

yusuf mahallesinden.

Arzuhal hulâsası Eıu'iiıiKnı k a n in  ve ne sebepten verik liğ i

Kanunu mahsusuna 

tevfikan tahliyesinin 

temini.

İslahı hal ettiğinden bahsile olbaptakı i<a- 

nunun maddei mahsusasnıa tevfikan tahliyesinin 

temini Antalya hapishanesinden Servet imzasile 

Yüksek Reisliğe Gönderilen arzuhal, encümene 

verilmekle keyfiyet Adliye vekâletinden sorul

muştu.

(jelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Ceza kanununun mevkii meriyete vazma 

müteallik kanunun 3 ncü maddesinde tasrihan 

zikredildiği üzere meşrutan tahliye muamelâtı 

yeni haı^ishaneler tesisat ve teşkilâtı yapılacak 

yerlerde vekâletçe peyderpey tatbik olunacağı 

cihetle bu noktadan taleplerinin isafına imknıı 

olmadığının ve ancak vaziyeti ahiren Meclisi 

Âlice kabul buyurulan af kanunundan istifade

sini müstelzim mahiyette ise merciince keyfi

yetin nazara alınması tabiî bulunduğunun 

müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

79 29-XI-1933

]Q()0 Refet H.

2580 Merhum baytar bin- 

: başısı Süleyman B. 
zevcesi.

Kürkçü mahallesin
de 12 No. hanede. 

Konya.

Zevcinin borcundan 

dolayı yetim maaşın

dan tevkifat yapıl

masından şikâyet.

Zevcinin vefatından sonra emlâki milliycce 

borç gösterilin mebaliğden dolayı 12 lii'a 

maaşından tevkifat yaı^ıldığından bahsile şikâ

yeti havi Refet Hanım tarafından Yüksek Reis

liğe gönderilen arzuhal, encümene verilmekle 

keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuştu, 

(jelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Müteveffa Süleyman Beyin hane icar bede

linden borcu olan 96 liranın tahsili için mah

kemeden alınan haciz karan üzerine muma

ileyhin ba istida vaki olan talebine binaen 

tekaüt maaşından tevkifat yapılmakta iken 

vefatı vuku bulmuş ve bunun üzerine küsur 

kalan borcun zevcesine bağlanılan maaştan 

tevkif edilmekte bulunmuş olduğu anlaşılmasına 

ve carî muamelede bir yolsuzluk görülmemiş 

olmasına binaen şikâyeti varit olmadığının 

müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

ao 29-Xll-933
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Şak ir B.

Bilecik lıapisiıanc- 

sinde malikimi 1ar 

ııanınıa.

Arzuhal hulâsası Kııciinıc'u İvMi'an vc ııe seboplen veı ild iğ i

üeri kalan cezaları

nın affi.

Geri kalan cezalarının affi talebine dair 

Bilecik lıapislıanesindeki ınahkfımlar namına 

Şakir imzasile Yüksek Reisliğe «önderilcn 

arzuhal , encümenimize verilmekle keyfiyet 

Adliye vekfdetine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı kaııuşuldu: 

A\aiıkıımlann cezalarının af ve tecilini 

icap edecek kanunî ve sıhhî sebep mevcut 

olmadı.Cn anlaşılmış ve binaenaleyh umumî af 

mahiyetinde olan taleplerinin istisnaî bir surette 

tervicine imkan bulunmamış olup ancak müs- 

tcdiler arasında Meclisi y\lice ahiren kabul 

buyurulan af kanunundan istifade edecek vaz

iyette bulunanlar varsa merciince bu cihetin 

nazara alınacağı tabiî bulunmuş olmakla key

fiyetin kendilerine bu sın'ctle bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

81 29-Xl-i933

386

1233

302

1761'

Ilışırzade Nuri B. Belediye resimleri- 

ve arkadaşları. nin ağırlığından şi-

lirzincaıı. kâyet.

Fırzincan belediyesince tenvirat ve tanzifat 

vers îlerine yapılan zammın ağırlığından bahsile 

şikâyeti havi Hışırzade Nuri B. ile arkadaşları 

tarafından Yüksek Reisliğe çekilen teigrafname 

encümene verilmekle keyfiyet Dahiliye vekâ

letinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkla buna bağlı olan muharre- 

rat suretleri okundu ve icabı konuşuldu.

Belediye ver^i ve resimleri kanununun ver

diği salâhiyete istinaden mahallî belediyesince 

evvelce tanzifat vergisine yüzde yüz ve 

tenvirat vergisine de yüzde elli nisbetinde 

zam icra edilmiş ise de bu miktar zammın, 

halkın şikâyetini mucip olduğu nazara alınarak 

bilâhare yan yarıya indirildiği anlaşılmış ve 

şu suretle mumaileyhimin arzuları yerine ge

tirilmiş olmakla keyfiyetin kendilerine bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

82 29-XI-1933
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dukları yer

Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

971! Zekiye H.

2458, Dumiupınarmektebi 

i hademesi,

i Fatsa.

Haksız yere hizme

tinden çıkanldığm- 

dan şikâyet.

Haksız yere hizmetinden çıkarıldığmdan 

bahsile şikâyeti havi Dumiupınar mektebi ha

demesinden Zekiye imzasile Fatsadan Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümene verilen arzuhal 

üzerine keyfiyet Maarif vekâletinden sorul

muştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Müstediyenin hademeh’ği lâyikile yapmayıp 

vazifesi haricindeki işlere karıştığı ve bu su

retle mektep ahengini ihlâle çalıştığı cihetle 

ilk mektep talimatnamesinin 99 ncu maddesi 

hükmüne tevfikan hizmetinden çıkarıldığı an

laşılmış ve dairesinin salâhiyeti dahilinde olan 

bu gibi hususata encümence müdahale edilme

sine mahal ve imkân bulunmamış olmakla 

keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

83 29-XI-1933

1090j Aüseyin Necati B. 

2616 Amekli karyesi. 

Maraş.

Aksudan istifadele

rinin menedilmesin- 

den şikâyet.

Arkları ötedenberi Aksudan istifade et

mekte olduğu halde ahiren suyun kesilmesi 

dolayısile çeltiklerinin kurumağa yüz tuttuğun- 

daı? bahsile şikâyeti havi Amikli köylüleri na

mına Hüseyin Necati imzasile Maraştan Yüksek 

Reisliğe çekilen telgrafnane encümene veril

mekle keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorul

muştu:

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mevcut suyun onda birinin müstedilere 

verilmesi hakkında Pazarcık kazası İdare Hey

eti tarafından müttehaz kararın tatbik edilme

mesinden dolayı mumaileyiıimin şikâyette bu

lundukları tebeyyün etmesi üzerine mezkûr 

kararın tatbik edilmesi esbabının vilâyetçe te

min edildiği anlaşılmış ve şu suretle müstedi- 

lerin dilekleri yerine getirilmiş olmakla key

fiyetin kendilerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

84 29-XI-1933
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Arzuhal verenlerin 

^  adı, sanı vc otur

dukları yer

1893i İsmail B. ( Memet- 

4663| oğlu ).

Kolordu 5 fjrka 41

I alay 6 tabur 5 bö- 

: lük 6.
Kırşclıir.

ve maluliyetine meb- 

ni tekaüt maaşı 

verilmesi.

I  I I I  I I I T I  I İ li ı ı * i . f c ı » * ^ . M . i ı T ı  li ........................ ... ................................... M r  i r T T  ı

Arzuhal hulâsası Eneünıeıi karai‘1 ve ne sel)epten verildiği

Babasından kalan ye-! Harbi umumide esir olarak gözleri kör 

tim maaşına ait mat-! olduğundan ve babasınm da Çanakkalede şehit 

lubunun tesviyesi olması hasebile aileye bağlanan maaştan mat

lubu bulunan para da ötekinin berikinin ellerin

de kaldığından bahsile bu paranın kendisine 

verilmesinin ve malûliyeti üzerinden de maaş 

tahsisinin temini hakkında ama İsmail imzasilo 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, encüme

ne verilmekle keyfiyet Maliye vekâletinden 

sorulmuştu:

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin pederinin şeliadetinden do

layı iki kızı ile zevcesine yüz kuruş maaş tah

sis edilerek bunun on seneliğinin bir kızı ile 

zevcesine isabet eden miktarlarının kendilerine 

verildiği ve tegayyüp eden diğer kızına ait 

paranın Emlâk ve Eytam Bankasına tevdi olun

duğu ve maaş tahsisi esnada müstedinin 

yaşı müsait olmadığından kendisine bir şey 

tefrik edilmediği beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldu:

Müstediye esasen pederinden dolayı maaş 

tahsis kılınmamış^ olmasına mebni bu husustaki 

iddiası varit olmadığının ve malulen tekaüdü 

hakkındaki talebi için de usulen M. M. vekâ

letine müracaat etmesi lâzım gelip kanunen 

maaş ahnağa müstalıik ise müracaatının mer

ciince nazara almacağı tâbii bulunduğunun 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

85 29-XI-1933

2046 

4816

Emine H.

Salâhiye mahallesin

de No 52 hanede 

mütekait Dr. Hüse

yin B. zevcesi. 

Samsun.

Kendisine temlik e- 

dilen hanenin elin

den alınmasına kı

yam olunmasından 

şikâyet

Rizenin istilâsını müteakip Samsuna iltica 

etmiş ve halen şagili bulunduğu haneye, em

sali gibi 340 senesinde cari usule göre, iskân 

edilmiş ve 1331 tarihli temlik kanunu muci

bince hanenin 329 senesinde tasarruf vesika

sını ve bilâhare de tapu senedini almış oldu

ğu halde mezkûr hanenin istirdadına kıyam 

edildiğinden ve Devlet Şûrasına vaki olan mü

racaatı üzerine de vilâyetin bu baptaki işarı 

esas tutularak davası reddedilmiş olduğundan 

bahsile Şûradaki dosyası celbedilerek cari 

muamele ve mevzu ahkâm tetkik edilmek 

suretile hakkının ziyama meydan verilme

mesi talebine dair Emine Hanım tarafından
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

m

Arzuhal'hulâsası EneUmeiİİ^Ul'îii'i ve

I Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal encümene 

verilmekle mezkûr dosya Şûradan getirtilerek 

mütalea edildikten sonra ;T3alıiliye , vekaleti 

İskân ve Nufus Umum Müdürü . Encümene 

davet edilerek verdiği izahat "dinlendi.

Dosyadaki evrak mündericatmdan ve mu

maileyhin izahatmdan anlaşıldığına göre mez

kûr hanenin istirdadına kıyam edilmesi için:

1 — 340 senesinde mülğa iskân'müdür- 

lüğü zamanında usulen iskânına tahsis edilen 

mezkûr hanenin tahsisine müteallik kayit ol

maması;

2 — r îzeli Mazhar Efendinin müstediye 

vaktile olan bir borcunu tediye için mumai

leyhin Mâliyede ipoteki baki kalmak şartile 

aldığı bir bap haneyi mumaileyhte olan ala

cağını tahsil maksadile alıp ahare satmış olma- 

sınm meskene olan ihtiyacını refettirmiş olması;

3 — Müstediyenin 5adıkzade ailesine men

sup ve gayri muhtaç bulunması;

4 — Zevcinin iskân edildiği haneyi 926 

senesinde Mâliyeden isticar etmesi sebep gös

terilmektedir.

Devlet Şûrasının İkinci deavi dairesinin 

5-8-1933 tarihli kararında ise <^1771 numaralı 

kanunun neşri tarihinde davacının mezkûr ka

nunun beşinci maddesi hükmüne dahil meske

ne muhtaç harikzede vaziyetinde olmadığı id

dia edildiği müdafaanameler mündericatmdan 

ve mevcut evrak mealinden anlaşılmakta ol

duğundan mesnedi kanuniden mahrum olan 

davanın reddedildiği yazılı bulunmaktadır.

Mesele tetkik edildi:

1 — Müstediyenin 340 senesinde cari is

kân usulüne göre o zamandan beri şagili bu

lunduğu mezkûr hanenin 8-lV-'l340 tarihinde 

mülga iskân mıntaka müdüriyeti tarafından 

tahsis edildiği iskân mebani defterindeki 

meşruhata atfen iskân müdüriyetinin mezkûr 

evrak meyanında yazılı bulunan ifadesinden 

anlaşılmasına nazaran hanenin tahsisine ait 

kayit olmadığı hakkındaki iddia varit görül

memiştir.

2 - Gerçi müstediyenin şahsı ahardeki ala

cağıma mukabil bir ev alıp satmış olması is

kân hakkını ıskat etmiş olduğu mülkiye mü-
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur- 

duklan yer
Arzuhal hulâsası [ Encüm en k a ra r ı ve ne îscliepten verild iğ i

fettişi tarafından vaktile Dahiliye vekâletine 

gönderilen raporda beyan ve iddia kılınmış 

isede vekâlet tarafından Samsun vilâyetine ya

zılmış ve bir sureti bu baptaki evrak meya- 

nmda bulunmuş olan 20-V-930 tarihli ve 

96 888 numaralı tahriratta; « Mumaileyhaya 

iskânı muvakkat suretile tasarruf vesikası ita 

edilmiş ve halen de kendisi hanenin şagili bu

lunmuş olmasına göre 9-VI-929 tarihli ve 

78 840 numaralı tebligatı umumiye veçhile 

temlikinin icrası» da bildirilmek suretile bu 

halin iskân hakkını iptale sebep olmayacağı 

vekâletçe takdir ve tasdik edilmiş ve bunun 

üzerine mezkûr hanenin temliki icra ve tapu 

senedi istihsal kılınmıştır.

3 — Müstediyenin Sadıkzade ailesine men

sup olması ve muhtaç bulunmaması meselesine 

gelince: Müstediyeyi iaşe ile mükellef olan 

zevci 335 senesinde tekaüde sevkedilmiş bir 

doktor olup kendisinin on lira kırk kuruş te

kaüt maaşı almakta olduğu anlaşılmış ve bu 

ise müstediyenin ihtiyaç vaziyetini tayin ede

cek bir mahiyette olduğu gibi esasen kendi

sinin her hangi bir aileye nisbeti de servet sa

hibi olduğuna delâlet edemeyecek ve binaena

leyh kanunî olan hakkının, zevalini bâis olama

yacaktır. Bahusus bu cihet vaktile mesul me

murlar tarafından tetkik edilerek hâsıl olan 

kanaate istinaden mezkûr hanenin tahsis edil

miş olması da, ınumaileyhanın meskene muh

taç harikzedelerden olmadığına dair olan id

dianın varit bulunmadığını sarahaten göster

mektedir.

4 — 1926 senesinde müstediyenin usulü 

dairesinde iskân edilmiş olan bu hanenin tah

sisini her nedense nazarı itibara almayan def

terdarlık, gerçi haneyi bir aralık'icara kalkmış 

ve müstediye ise, derununda yerleştiği mezkûr 

haneden çıkarılmamak için burasını zarurî olarak 

isticar etmiş isede hemen. Dahiliye vekâletine 

vaki olan müracaat ve şikâyeti üzerine icar mu

amelesini fekkettirmiş ve hane de kendisine 

temlik ve tapuya raptedilmiştir.

İcabı konuşuldukta:.

Müstediyenin harikzede olması hasebile 

340 senesinde usulü dairesinde kendisine tali-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Eııeiiînoıı k;ıı*;n*ı ve ne sebepten verildiği

sis edilmiş olan mezkûr hanenin o vakitten 

beri şagili bulunmuş ve bilâiıare vekâletten 

vaki olan işar üzerine tapu senedini de istih

sal etmiş olmasına ve 1771 numaralı kanun 

ile 189 numaralı tefsir, mübadele ve teffiz iş

lerinin kati surette tasfiyesini âmir olduğu gibi 

mezkûr tefsirde: «Kanunun neşri tarihinde ge

rek fuzulen, gerek teffiz, tahsis veya isticar ve 

satın alma suretlerile Hükümete ait mebani 

işgal edenlerin istifadeleri» katî surette zikre

dilmiş bulunmasına nazaran mezkûr hanenin 

istirdadına kıyam edilmesi doğru görülmemiş 

olduğundan müstediyenin kanunî hakkı olan 

ve baseııet tasarrufu altında bulunan bu ha

neye müdahale edilmeyerek uhdesinde ipkası 

lâzımgeldiğine ve keyfiyetin mumaileyha ile 

Dahiliye vekâletine de bildirilmesine karar ve
rildi.

Karar No. K. tarihi

8ö 29-XI-1933

keis
Rize

Atıf

M. M.
İstanbul

Ziyaettin

Kâ.

Muğla

Nuri

Aza
Amasya

Nafiz

Aza
Bilecik

Hayrettin

Aza 
Bursa 

M. Fehmi

Aza 

Oazi Antep 

Reşit

Aza 

Oazi Antep 

Şahin

Aza 

Hakâri 

t br ahini

Aza

İsparta

İbrahim

Aza 
Kayseri 

A. Tevfik

Aza

Maraş

Abdiilkadir

Aza

Mardin

Abdiirrezzak

Aza

Sivas

Ziyaettin

Aza Aza 

Van Yozgat 

Miinip A, Cevdet



Tashih

Birinci sayıfada 39 numaralı kararın adres sütununa { Âhter H. ) adı ilâve olunacaktır.

İkinci sayıfada 42 numaralı kararın adres sütunundaki (Elmalık nahiyesi), (Elmalık mahallesi) 

olacaktır.

Beşinci sayıfada 47 numaralı hararın adres sütununa «Reşadiye M. Fevzipaşa caddesi No. 12-» 

adresi ilâve olunacaktır.

Yedinci sayıfada 51 numaralı kararın adres sütunundaki (Avukat Sinan B.) ismi (Kamil B.ve 

arkadaşları. Sabık belediye reisi.) olacak ve bu kararın 6 ncı satırındaki (arzuhal,) kelimesi (arzu

haller,) olacaktır.

On birinci sayıfada 58 numaralı kararın 11 nci satırındaki (c daülfelcii dimagî » tabiri 

(c dâülfrencii dimagî olacaktır.

On altıncı sayıfada ö6 numaralı kararın adres sütunundaki «M. 31 . A. K. M. », «P. 31* 

Al. K. M. » olacaktır.

- â o -

T, B, M, M. Matbmn



16-XII-1933
Cumartesi T. B. M. M.

ARZUHAL ENCÜMIÎNİ

Cumartesi günleri | 

basılır ve da,Sıtılır |

H A F T A 1 . I K  K A RA R C E T V E U İ
Say. : 3

«J

N ^

2135

4906

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Müçteba B.

Bahçe kazasında.

ICncUnıen kaıan ve ne sebepten verildiği

Oğlunun affi umu

mi kanunundan isti

fadesi hakkında.

Katil maddesinden dolayı 11 seneye mah

kûm olan oğlunun mahkûmiyet müddetinin 

bir kısmını ikmal ettiğinden bahsile af kanu

nundan istifadesinin temini talebine dair 

Müçteba imsasile Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, encümene verilmekle okundu ve ica

bı konuşuldu:

'Ahiren Meclisi Âlice kabul ve neşredil

miş olan af kanununun 4 üncü maddesinde: 

hükmedilmiş veya edilecek olan lO seneden 

fazla cezaların beş senesi indirilir, denilmek

te olmasına nazaran müstedinin oğlu da bu 

hükmün şümulü dairesine girdiği merciince 

bittetkik anlaşılıyorsa istifadesinin temini tabiî 

olduğunun ve eğer vaziyeti buna temas et

miyorsa hakkında başkaca bir muamele yapıl

masına imkân olmadığının müstediye bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

87 3-XlI-1933

2165 Arditi Kartiçali B. 

4936i Sabık avukat.

21 İzmir.

49

Af t en istifadesi H. Neşrolunacak af kanunu münasebetile ba

rodan çıkarılan avukatların da affa mazhar 

edilmeleri talebine dair îzmirden Arditi imza- 

sile Yüksek Reisliğe çekilen telgrafname encü

mene vtrilmekle okundu ve icabı konuşuldu: 

Meclisi Âlice kabul ve neşredilen af kanu

nuna bu yolda bir hüküm vazedilmemiş ol

masına nazaran talebinin isafına imkân bulun

mamış olmakla keyfiyetin müstediye bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

88 3-Xll-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası ji^ncÜDien kararı ve ne sebejjten verildiği

2091 Ali Rıza Bey. 1 

4861 İdman cemiyetleri ■ 

ittifakı umumî mer- i 

kezinde. ı

Ankara. '

2094: Sabri Bey.

4864 Fevzi Pş. mahalle- '

I sinde Soğuk kuyu i 

caddesinde arabacı 

Rıza Ef. nin 34 

No İl hanesinde İs

tihkâm birinci mülâ- 

zimliğinden müte- , 

kait . :

Ankara.

2120 Bekir Bey. |

4891 Karaşeyh mahalle- | 

sinde Cami çıkma- i 

zında No g hanede , 

i askerî mütekaidi.

[ Bursa. |

Hakkı Bey. i 

5918 Reyhanpaşa mahal- 

' leşinde Mıfzıpaşa so

kağında 16 No ha- ; 

nede harbi umumî |

3 üncü kolordu ka- | 

rarğahında ağırlık | 

kumandanı. İ 

Bursa. .

2154 Ömer B. ve Ar. | 

5925 İsparta.

IIOOİ Hüseyin Sami B. 

2625! Muğla istinaf başkâ- 

1 tibi sabıkı.

Yeni tekaüt kanu

nuna göre maaşla

rının arttırılması.

Bir müddet hizmet ettikten sonra tekaüt 

edilmişlersede tekaüt maaşları eski tekaüt ka- 

I nunu ahkâmına göre tahsis kılındığından ve 

ayni derecede oldukları halde bilâhare tekaüt 

edilenlere ise fazla maaş verildiğinden bahsile 

maaşlarının yeni tekaüt kanununa göre ziyade- 

i leştirilmesi talebine dair Ali Rıza, Sabri, Bekir 

Hakkı ve Ömer Bey ve saire tarafından Yük

sek Reisliğe gönderilen beş kıta arzuhal ve 

.telgraf encümene verilmekle okundu ve icabı 

konuşuldu:

Evvelki tekaüt kanununun meri olduğu za

manda tahsis edilmiş olan maaşların yeni ka

nuna göre arttırılmasına dair bir hüküm olma

masına binaen kanunî mesnede istinat etmeyen 

taleplerini isafa imkân olmadığının müstedilere 

bildirilmesine karar verildi 

I Karar No. K. tarihi

89 " ' 3-XII-1933"

Hakkı olduğu halde 

avukatlık ruhsatna

mesi verilmemesin

den şikâyet.

Mahkeme başkitabetinde bulunduğu sıralar

da hükkâma vekâlet etmek ve bir müddet te 

aza mülâzimliğinde bulunmak suretile beş 

seneyi mütecaviz hâkim vazifesi gördüğü halde 

kendisine avukatlık ruhsatnamesi verilmediğin

den bahsile şikâyeti havi Hüseyin Sami imza- 

sile Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, encü

mene verilmekle keyfiyet Adliye vekâletinden 

sorulmuştu:
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Arzıılıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası j Encümen İvaTarı ve ne sebepten verildiği

2086

4856

M. Nuri B.

Kıztaşı Feyzuİlah S. 

No. 29.

İstanbul.

Af kanununda He

yeti mahsusa mah

kûmları için bazı 

muafiyet temin edil

mesi hakkmda.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyhin başkitabette istihdam edildiği 

esnada o vakitki teşkilâtın noksanlığı hasebile 

vekâleten yapmış olduğu vazifenin hâkimlik 

addedilmesine ve binaenaleyh 708 numaralı 

kanunun beşinci maddesi mucibince avukatlık 

ruhsatnamesi itasına imkân bulunmamış olmakla 

keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

90 3-XII-1933

İlân edilecek af kanununun Heyeti mahsusa 

kararlarına da teşmil edileceğini haber aldığın

dan bahsi!e doğru ise bu kararlarla mahkûm 

edilenlere tekaüt maaşı tahsisi veya bunların 

evvelki hizmetlerine muadil bir hizmete tayin

leri gibi bazı menafi dahi temin edilmesi 

talebine dair Nuri imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal, encümene verilmekle okun

du ve icabı görüşüld:

Meclisi Âlicç kabul ve neşredilmiş olan 

af kanununda esasen Heyet» mahsusa kararlaıile 

mahkûm olanlar hakkında bir hüküm bulun

madığının ve binaenaleyh taleplerinin nazara 

alınmasına imkân [olmadığının müstediye 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

91 3-XII-1933

2121Î Fatma Ayşe H.

4892 Yarhasanla araplı S. 

No. 24.

Manisa.

Kocasının mahkûmi

yetinin affi.

Kocasının bigünah olduğu halde on seneye 

mahkûm edilmesinden dolayı çocuklarile bera

ber perişan kaldığından bahsile bu mahkûmi

yetinin kaldırılması talebine dair Fatma imza

sile Manisadan Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, encümene verilmekle okundu ve icabı 

konuşuldu;

Mahkûmun mahkûmiyeti sebebi arzuhalde 

zikredilmemekte olup ancak ahiren neşrolunan 

af kanununun şümulü dairesine giriyorsa mer

ciince keyfiyetin tetkikile bundan istifade 

ettirilmesi tabiî olduğunun ve girmiyorsa 

ortada hususî surette affi müstelzim bir sebep 

bulunmamasına mebni istisnaî bir muamele
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2108| S. Şevket B.

4879 Pastacı Eyupzade. 

Şark meydanında. 

Trabzon.

1935' Bozkurt B. 

47Ö5' Piyade yüzbaşı,

yapılmasına imkân olmadığmm mûstediyeye 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Hizmetine mukabil 

gayrimenkul mal ve

rilmesine dair.

Yüzbaşılığa nasbi 

tarihinin tashihi.

92 3-XIl-1933

Harbi umumide Rusyada Rostof şehrinde 

bulunarak oradaki esir Türklere yardım ve 

Hükümetimize hizmet etmiş olduğundan bahsile 

buna mukabil kendisine gayrimenkul mal ve

rilmesine dair S. Şevket imzasile Vüksek Re

isliğe gönderilen arzuhal, encümene verilmekle 

okundu ve icabı konuşuldu:

Bu gibi hizmet edenlere gayrimenkul mal 

veya para mükâfatı verilmesine dair bir hüküm 

olmamasına ve mevzuat hilâfına bir muamele 

de yapılamıyacağına mebni talebini isafa imkân 

olmadığının müstediye bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

93 3-XIl-1933

Millî cidalde yararlık göstermiş olmasın

dan dolayı 400 numaralı kanun mucibince 

yüzbaşılığa terfi etmiş isede nasıp tarihi kanu

nun neşri tarihinden itibar edilmemiş ve bu 

ise mağduriyetini mucip olmuş olduğundan 

bahsile şikâyeti havi Bozkurt Efendi tarafından 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal encümene 

verilmekle keyfiyet M. M. Vekâletinden so

rulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mezkûr kanun mucibince terfi ve taltifin 

icrası hizmetin tahakkukile subutuna talik edil

miş ve bu kanundan istifade edilebileceği ta

hakkuk edenlerin umumiyetle nasıpları ise

22 kânunevvel 340 tarihinden muteber olmak 

üzere terfileri tasdiki Âliye iktiran ettirilmiş 

olmasına nazaran mumailey hakkında da em

sali gibi muamele yapıldığı beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Mezkûr kanunun birinci maddesi cidali 

milliye iştirak edenlerin bilfiil hizmet ederek 

fevkalâde yararlık gösterdikleri, yapılacak tah

kikat ile sabit olmasını âmir bulunmasına ve 

tahkikat icra edildikten sonra yararlıkları sa

bit olanların terfileri tabiî olup terfiin, kanu-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

nun neşri tarihinden muteber olacağına dair

de bir sarahat ihtiva etmemesine nazaran muk- 

tazi tahkikatm ilgasından ve binaenaleyh mu

maileyhin yararlığı sabit olduktan sonra terfi 

ettirilmesinde bir yolsuzluk görülmemiş ve 

bu itibarla nasıp tarihinin tashihi hakkındaki 

talebinin isafına imkân bulunmamış olmakla 

keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi 

Karar No. • K. tarihi

94 3-XII-l933

1027

2514

Hidayet H. ve Marik- 

oğlu Ohan Ef. Mine 

mahallesinde.

Tokat.

Hanelerinin satılığa , Mutasarrıf oldukları hanenin Hâzinece aha- 

çıkarılmasından şi- | rm borcuna mukabil tefevvuz edilerek satıl- 

kâyeti, j makta olduğundan bahsile şikâyeti havi Marik-

oğlu Ohan ile Virjini namı diğer Hidayet 

i imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, 

encümene verilmekle keyfiyet Maliye vckâle- 

I tinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

I Müstedilerin istihkak davası ikame eylediği 

I hane hakkında yedlerinde henüz katiyet kesbet- 

I iniş bir ilâm mevcut olmadığına binaen Tokat 

I Sandık emini Artinin zuhur eden zimmetine 

I mukabil haciz konularak İdare Heyetince mü- 

! zayedeye konulmuş ve talip zuhur etmediğin- 

I den dolayı 318 senesinden beri Hazine namı- 

! na tefevvuz edilip tapuya merbut bulunmuş 

' olan bu hanenin satılığa çıkarıldığı anlaşılmış 

' ve muamelenin cereyanı şekline göre ortada 

! bir kanunsuzluk görülmemiş olmakla keyfi

yetin müstedilere bildirilmesine karar verildi, 

i Karar No. K. tarihi

1686

'4451

2027;

M. Zeki B.

Bartın hapishanesin

de.

Ali Rıza B. 

Cebelibereket mah- 

2028! kemesi azalığından 

mütekait.

I  Dörtyol.
Mardin hapishanesi 

mevkufları.

95 3-XII-1933

Af kanununun ken

dilerine teşmili.

Af kanununun kendilerine teşmili ile bu 

umumî aftan istifadelerinin temini talebine 

dair Dörtyoldan Ali Rıza, Bartından Zeki 

Beylerle Mardin hapishanesindeki mahkûmlar 

tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen üç kıta 

telgrafname encümene verilmekle okundu ve 

icabı konuşuldu:

Müstedilerin mahkûmiyet tarzları merciince 

tetkik edilerek ahiren Meclisi Âlice kabul 

buyurulan af kanununun şumulü dairesine 

giriyorsa bundan istifadeleri tabiî olup hususî
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13 j Arzuhal verenlerin

g ^  i adı, sam ve otur- Arzulial hulâsası

duklarr yer

2156j Osman Bey. Mim- ; Kendisine maddî 

4^927 rnet Ef. oğlu yardım edilmesine

Yassı höyük köyün- dair, 

den. I

Acıpayam*. I

2149| Sait Bey. Para veya maaş ve-

4920 Halimağa çarşısında ' rilmesini istiyor.

I Meşher matbaasında

' İzmir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

bir surette muamele ifasına imkân olmadığının 

kendilerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

96 ,3-XII-1933

Millî Mücadelede mühim himetlerde bulun

duğundan ve elyevm 2 700 lira borçlu ol

makla beraber malûl dahi kalmasına mebni 

hayatta bulunan on çocuğunun iaşesinden aciz 

olduğundan bahsile muvazenei umumiyeden, 

mümkün olmadığı takdirde mebuslar tarafından 

borcunu ödeyecek surette kendisine yardım 

edilmesi talebini havi Himmetoğlu Osman 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal 

encümene verilmekle okundu ve icabı konu

şuldu:

Encümenimiz vatandaşların mevcut kanun 

ve nizamnamelerin tatbik edilmemesinden müte

vellit şikâyetlerine muhatap olup bu gibi hu- 

susatla alâkadar olmadığının ve şu kadar ki 

6 veya daha ziyade çocuğu olan anaların, bu 

çocukların bir anadan olduklarını ve hayatta 

bulunduklarını mutazammın mahalli Nufus 

İdaresinden alınacak olan vesikayı Sıhhat ve 

İçiimaî Muavenet Vekâletine gönderdikleri tak

dirde kendilerine kanunen muayyen olan bir 

ikramiye verileceğine nazaran çocukların ana

sı da böyle bir ikramiyeyi henüz almamış ise

o suretle vekâlete müracaat etmesinin müsted- 

iye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

97 3‘XII-933

Malûl kalarak şiddetli ihtiyaç içinde bu

lunduğundan bahsile Hükümetçe ceddinin va

zıyet olunan akarının derecesile mütenasip 

l̂ .er hangi nam altında olursa olsun kendisine 

defaten bir meblâğ veya taviz verilmesi tale

bini havi Abdülhalim çelebinin biraderi Sait 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal 

encümene verilmekle okundu ve icabı konu
şuldu;

Encümenimiz bu yoldaki taleplere muha

tap olmıyacağına ve esasen mevzvatımızda bu 

gibilere para veya maaş verilmesine dair de 

bir hüküm bulunmamasına binaen mûstedinin
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Arzuhal verenlerin 

N ^  adı, sanı ve otur-

dukları yer
Arzuha l hulâsası ]<]i]cüı>ıeıı kMrîîTi v'- ne sel)c))toıı verildiği

2J43 M. Rüştü B.

4914 Mütekaidin cemiyeti 

kâtibi.

1961' M. Reşit B. Hakkındaki tasfiye

4731' Belediye karşısında kararının kaldınl-

anafartalar otelinde ması.

Ankara.

Eski kanuna göre 

tekaüt edilmiş olan

lar için bir çare bu

lunması.

talebini isafa imkfın ^{örülmediğinin kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

98 3-XI1-1933

P'ski iekaüt kanunu mucibince tekaüde 

sevkedilmiş bulunan mütekaitlerin elîm vazi

yetleri hasc'bile bu sıkıntılı hale Cumhuriyetin 

onuücu yıl dönümü şerefine bir çare bulunması 

talebini iıavi Binbaşı M. Rüştü Beyin Yüksek 

Reisliğe t'öndcrdiği arzuhali encümene veril- 

meklc okundu ve icabı konuşuldu:

fiski tekaüt kanununun meri olduğu zaman

o kanunun hükmüne göre tahsis edilmiş olan 

maaşlann aritınimasma dair bir hüküm bulun

mamasına ve esasen dahilî nizamnamemiz 

mucibince lıncümenimiz mevcut kanunların 

ademi tatbikından mütevellit şikâyetlere muha

tap olup bu gibi hususatın tervici kendi salâ

hiyeti dahiline girmemekte olmasına binaen 

talebini isafa imkân olmadığının müstediye 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

99 3-XlI-1933

Ankara Asliye mahkemesi ceza dairesi aza

sından iken askerliği zamanında Artin isminde

ki şahıstan senet mukabili istikraz eylediği 

yüz liradan mütevellit olarak Divanı harpçe 

33Ö senesinde hakkında gıyaben verilen hük

me istinaden tasfiyeye tâbi tutulduğundan 

bahsile meselenin tetkikile haksız yere verilen 

bu kararın kaldırılması talebine dair Reşit B. 

tarafından \'üksek Reisliğe verilen arzuhal, 

Encümene tevdi kılınmakla keyfiyet Adliye 

vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

iMunıaileyh Divanı harp Müddeiumumî

liğinde bulunduğu sırada dolandırıcılık mad

desinden dolayı tahtı muhakemeye alınmış ve 

Divanı harpçe icra kılınan muhakemesi netice

sinde üç ay hapse ve bir mecidiye altjnı ceza

yı nakti alınmasına ve Artine verdiği 160 

liralık senet muhteviyatının kendisinden istir- 

dadile Artine iadesine karar verilmiş isede 

cezasının tecil edilmiş ve bilâhare vekâlette
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2140

4911

Memet B.

Suluhan kapzımal 

Zekeriya Bey kâtibi 

Halil İbrahim Bey 

nezdinde.

Ankara.

Sicillinin tashihi.

teşekkül eden tasfiye komsiyonunca tasfiyesine 

karar verilmiş olduğu beyan kılınmıştır.

Adliye vekâletinden davet olunan Zat işleri 

Müdür muavininin getirdiği dosya tetkik edil

dikten ve verdiği izahat dinlendikten sonra 

icabı konuşuldu:

Memurların ne gibi şerait altında tasfiye 

edilecekleri memurin kanununun muvakkat 

birinci maddesinde sarahaten mûnderiç bulun

duğu gibi esasen müstedinin adliyeye intisa

bından evvel hakkında askerî Divanı Hrrbince 

verilen bu hüküm Adliye vekâletince o vakit 

istihdamını mâni addedilmeyerek hâkimlik 

için lâzımgelen şeraiti haiz olduğu görülerek 

meslekine alınmış ve senelerce mühim hizmet

lerde istihdam edilmiş olduğu ve sicilline naza

ran adliyece istihdam edildiği müddet zarfında 

da hiç bir sui hal ve hareketi görülmediği anla

şılmıştır . Binaenaleyh mumaileyhin bu mah

kûmiyeti memurin kanunu ahkâmına göre 

tasfiyesi için bir sebep teşkil etmeyeceğinden 

hakkında tatbik edilipte kanunî bir mesnet 

ve isabete istinat etmediği anlaşılan tasfiye 

muamelesinin kaldırılmasına ve keyfiyetin 

kendisine ve Adliye vekâletine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

100 3-XII-1933

Ahvali meşkûk Sıd)ka namındaki bir kızın 

teyzezadesi olduğu zehabile polis sicilline 

(İffetsiz aileye mensuptur) diye kayit düşü

rüldüğünden bahsile bukaydin sicillinden kal

dırılması talebine dair sabık polis memur

larından Memet imzasile Yüksek Reisliğe gön

derilen arzuhal, encümene verilmekle okundu 

ve icabı konuşuldu:

Memurin kanunile diğer hususî kanun ve 

nizamnamelerin icabı ve âmirlerinin tetkikat 

ve takdiratı dairesinde bir memurun şahsî ahva

lini mutazammın olarak sicilline verilen şerh

lerin tetkik ve tamiki encümeni alâkadar 

etmeyeceğinin ve bu hususta merciine müra-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası KiK'iinıoıı kai'a i ‘ 1 ve ne sel)ej)teu verildi^-i

caatle ispatı müddea etmesi lâzım.ü:eleceğiniıı 

nıüstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarilıi

101 3-XII-1933

Reis M. h\. Kâ. Aza 

Rize İstanbul .Muğla Amasya

Atıf Ziyaettin Nafiz

Aza Aza Aza Aza

Bursa üazi Antep üazi Antep İsparta 

M. Fehıni Reşit Şahin İbrahim

Aza 

Kayseri 

A. Tevfik

Aza

A\ardin

Ahdiırrezzak

Aza

Rize

Akif

Aza

Sivas

Ziyaettin

Aza

Van

Miinip

Aza 

Yozgat 

A. Cevdet
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Arzuhal vc'nMilerin 

acir, sanı vo otur- 

dukları yor

Arzuhal hulâsası EiH-iimoıı kai'ai'i ve ııe sebepten verild iğ i

1141i Nihat B.

2668 Sabık Baba eski kay-

■ makamı.

' Cerrahpaşade polis 

karakolu yanında 

No. 9 hanede. 

İstanbul.

Bir memuriyete ta

yini.

llakkındaki tasfiye karan k!»ldınldığj halde 

henüz bir memuriyete tayin kılmmadığındaiı 

bahsile şikâyeti havi Nihat Bey tarafından 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene 

verilmekle keyfiyet Dahiliye vekâletinden so

rulmuştu;

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyhin bazı suçlarından dolayı hak

kında yapılmakta olan Adlî takibatın henüz 

intaç edilmemesine mebni bir memuriyete ta

yinine imkân görülemediği anlaşılmış olduğun

dan neticeye intizar etmesi zururî olduğunun 

ve neticede bu suçlardan teberri ettiği takdir

de o vakit vekâlete müracaat etmesi lâzımgele- 

ceğinin kendisine anlatılmasına karar verildi.

' Karar No. K. tarihi

102 6-XlI-1933

2300 M. Kaşif Bey.

5073 Sofular mahallesi 

Yeşil tekke S. No 

21
Fatih: İstanbul.

Çocuğunun mektep 

muallimleri tarafın

dan tazyik edildi

ğinden ve saireden 

şikâyet.

İstanbulda 42 nci ilk mektepte tahsilde 

bulunan çocuğunun pul kolleksiyonunu mek

tepte kaybettiğinden bu bapta vaki olan mü

racaat! üzerine muallimler tarafından çucuğun 

mektebe gelememesini intaç edecek tazyika 

maruz bırakıldığından bahsile şikâyeti havi 

Kâşif Bey tarafından Yüksek Reisliğe gönde

rilen arzuhal encümene verilmekle keyfiyet 

Maarif Vekâletinden sorulmuştu;

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu.

Mektepte tahsilde bulunan bir çucuğun 

mektebe ancak okuduğu derslere ait kitap 

ve levazımı getirmesi lâzım gelmekte isede 

ortada bir ziya keyfiyeti mevcut olması mes

elenin tetkikini istilzam edecek mahiyet almış 

ve gerek bu cihet, gerek bilhassa çocuğun 

mektepte tazyik gördüğüne dair olan iddia 

vekâletçe ehemmiyetle nazara alınarak mahal

lince tetkikata iptidar edilmiş olduğu anlaşıl

mış ve bu işte suçlu olanların şiddetle ceza 

landırılacağı mukarrer bulunmuş olmakla key

fiyetin ve bu hâdise çocuğun mektebe deva

mına ve tahsiline mâni teşkil etmeyeceğinin 

mumaileyhe bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

103 6-XII-1933
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2396

5169

1927;

4697

1969

4739

Arzuhal verenlerin 

adı, sam vc otur

dukları yer

Abdülkadir R.

Zaferi Milli otelinde. 

Ankara.

Fatma Muammer H. 

İbrahim l’ş. veresesi 

vekili.

Arzuhal hulâsası Eııciinıcıı k u ra n  ve ne sebepten verild iğ i

Millî Müdafaa veka

letindeki alacağmnı 

verilmemesinden şi

kâyet.

1118

2645

A. Şevki B. 

Reşadiye mahalle

sinde Faik Bey S. 

No 14 

İzmir.

Mesbuk hizmetleri

ne rağmen bir me

muriyete tayin kı- 

lınmadığmdan şikâ

yet.

Vekili bulunduğu Drama mübadillerinden 

İbrahim paşa veresesinin icar bedelinden do

layı M. Müdafaa vekâletinden 1930 senesine 

ait alacağı olan 980 lirayı henüz vermedik

lerinden bahsile şikâyeti havi Fatma Muammer 

Hanım tarafından ve dokuzuncu kolordu na

mına inşa etmiş olduğu ahır bedelinden mat

lubu olan 3278 liranın bir an evvel tesviyesi 

hakkında da Abdülkadir Bey tarafından Yüksek 

Reisliğe gönderilen iki kıta arzuhal, encümene 

verilmekle keyfiyet M. M. Vekâletinden 

sorulmuştu:

Alınan karşılıkta:

1933 senesi bütçesinde düyun tertibinden 

tahsisat olmadığı cihetle bu paraların verile

mediği ve tahsisat alındığı takdirde verileceği 

beyan olunuyor. M. M. Vekâletinden davet 

edilen selâhiyettar memur tarafından verilen 

izahat dinlendikten sonra icabı konuşuldu;

Mezkûr borçların verilebilmesi malî bir zaru

ret icabından olduğundan M. M. Vekâletince 

bu borçların tesviyesi esbabının araştırıldığı 

anlaşılmış olmakla keyfiyetin bu suretle müs- 

tedilere anlatılmasına ve bu borçların bir an 

evvel karşılığı temine çalışılarak vatandaşların 

daha fazla bekletilmesine meydan verilmemesi 

hususunun vekâletçe nazarı mütaleaya alınma

sının dahi M. M. Vekâletine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

104 6-Xli-1933

Yirmi yedi sene muhtelif hizmetlerde ve 

en son olarak ta polis meslekinde istihdam 

edilmekte iken haksız yere hizmetine nihayet 

verildiğinden ve henüz bir memuriyete tayin 

kılınmadığı gibi kendisine ne tekaüt maaşı 

ne de ikramiye verildiğinden ve maaşlarından 

kesilen tekaüt aidatının iadesine dair Devlet 

Şûrasına vaki müracaati de reddedildiğinden 

bahsile şikayeti havi Şevki imzasile Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümene verilen arzuhal 

üzerine keyfiyet Dahiliye Vekâletinden sorul

muştu:

Gelen karşılıkta ;

Mumaileyhin Selânikte müstahdem iken
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Arzuhal veroiıloriiı 

adr, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Eııciim eıı k a ra n  ve ııe sel)ei)teıı vei'iUlig’i

bir darp meselesinden dolayı altı ay iıapse 

mahkûm olmasına mebni kaydinin terkin edil

mek sııretile alâkasının kesildiği ve polis ni

zamnamesinin 7 T nci maddesi ise altı ay ve 

daha ziyad ‘ hapis cezasına mahkûm olanların 

tekrar istihdamlarını menetmesinden dolayı 

müstedinin mesleke alınmasına imkân olma

dığı bildirilmiştir.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin mahkûmiyeti tekrar mesleke 

alınmasına imkân bırakmamakta olduğu «ibi 

arzuhalinde bahsettiği 27 sene hizmetinin ik

ramiye alınmasına da müsait olmadığının ve 

verdiği tekaüt aidatının iadesine gelince bu 

yolda bir hüküm olmaması hasebile buna ait 

talebinin de tervicine imkân bulunmadığının 

ve şu kadar ki sepkeden fili hizmeti tekaüt 

maaşı tahsisini müstelzim ise merciine müra- 

caati halinde keyfiyetin tetkik ve intacı tabiî 

bulunduğunun kendisine bildirilmesine karar 
verildi.

Karar No. K. tarihi

105 r)-XlI-ig33

2131 M- Münir Bey. 

4902 Diyarbekir.

Evkaf lâyihasına da 

ir bazı mülâhazayı 

havi.

Zürri vakıfların mevcut evlâda temliki 

halinde herhangi birisinin israf ve tedbirsizli- 

ğile vakıf emvalin temamen zayi olacağından 

ve bunun ise hem vakfı külliyen ortadan kal

dırmak hem de vâkıfın müstakbel neslinin 

hukukunu ihlâl etmek «ibi akibetler tevlit 

edeceğinden bahsile evkâf lâyihasında bu 

şekilde vazedilmiş hükümler vars^bu cihet

lerin nazara alınmasına dair İskenderpaşa 

vakfı mütevellisi M. Münir Bey tarafından 

Diyarbekirden Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal encümene verilmekle keyfiyet Evkaf 

U. Müdürlüğünden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu;

İntifaen bir hayır cihetine tahsis edilmiş 

olan bu kabil zürri vakıflara ait emvali, vakfın 

mahiyetine temamen aykırı olan her hangi bir 

mülâhaza ile mevcut evlâda temlik «ibi bir 

muamele derpiş edilmemekte bulunmuş olmakla 

keyfiyetin bu suretle mumaileyhe bildirilmesine 

karar verildi. Karar No. K. tarihi

106 Ö-XII-1933
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2048

4818

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı vc otur

dukları yor

M. fevfik B. 

Alanlı köyünden. 

Aydnı.

Arzulial luılâsası En(‘iiın(îiı kai'arı vc ne sebepten verild iğ i

Tekaüt nıaaşnnn ta

dili.

Tekaüt ınaaşınnı tahsisi muamelesinde bir 

yanlışlık olduğundan bahsile mezkCu' maaşının 

kanunî hakkına istinaden tadili talebine dair 

sabık muallim M. Tevfik imzasile Yüksek 

Reisliğe Gönderilen arzuhal, encümene veril

mekle keyfiyet Maarif vekâletinden sorulmuştu: 

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyhin maaşı iki bin doksan yedi 

numaralı kanunun muvakkat maddesi delâletile 

1683 numaralı kanun hükümlerine söre tadil 

edilerek evrakının Maarif vekrıletinden20-X-Q33 

tarihli tezkere ile hususi idareler tekaüt sandı

ğına Gönderildiği anlaşılmış ve bu suretle mu

maileyh Memet Tevfik Beyin dileği yerine 

getirilmiş olmakla keyfiyetin kendisine bildi

rilmesine'karar verildi.

Karar No. K. tarihi

107 6-XI1-1933

216Q Hamdi Bey.

4940 Sabık gümrük mu

hasibi.

Hopa.

Zimmeti maaşından 

ödenmek üzere me

muriyete iadesi.

Hasta olan kızına cerrahî ameliyat yaptır

mak zaruretinde kalmasına mebni yine iade 

etmek üzere kasadan 479 lira ödünç almış 

olması memuriyetinden çıkarılıp mahkemeye 

verilmesini intaç ettiğinden bahsile bu para, 

alacağı maaşından ödenmek suretile memu

riyetine iadesi hakkında Hamdi imzasile i io- 

padan Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal en

cümene verilmekle keyfiyet Gümrük ve İnhi

sarlar vekaletine yazılmıştı.

Cjelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyhin 479 lirayı zimmetine geçir

miş olmasından dolayı işten el çektirildiği 

ve hakkında tanzim edilen hazırlık tahkikat 

evrakının 1009 numaralı kanuna tevfikan ma

hallî Cümhuriyet Müddeiumumiliğine veril

mesi üzerine müstantıklıkça tevkif edilerek 

muhakemesinin yapılmak üzere olduğu anla

şılmasına ve mumaileyh arzuhalindeki ifade 

zimmet vaziyetine halel getirmeyeceğine binaen 

talebini isafa kanunen imkân bulunmadığının 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

108 6-XII-1933
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Ai’zulıul verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

dulvları yer

2309 O. Nuri Ef.

5082 ilauı/.abey camii 

İmanı ve iıatibi. 

Bursa.

Arzuhal İmlAsası EiKMİnu'iı knravı ve ıu ‘ sobepteiı verild iğ i

Maaşmm tam veril

mesine dair.

Bursa Ham/.abey camiiuin topçu alayı tara

fından iş^al edilmesinden dolayı tahsisatı fev

kalâdesinin yansı kesilmiş olduğundan balısile 

şikayeti havi mezkûr cami imam ve hatibi 

Osman Nuri Fifendi tarafından Yüksek Keisliğe 

«önderilen arzuhal encümene verilmekle key

fiyet Evkaî unumi müdürlüğünden sorulmuştu.

Cîelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Mezkûr camiin elyevm mesdut olup deru- 

nunda edayı salât edilmemekte ve binaen

aleyh müstediiiin bilfiil hizmetini ifa etmemek

te bulunmasına nazaran maaşı hakkında elyevm 

meri olan kararname ahkâmına istinaden mua

mele yapıldığı anlaşılmış ve cari muamelede 

bir yolsuzluk .tjörülmemiş olmakla keyfiyetin 

bu suretle mumaileyhe bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. 

109

K. tarihi 

6-XlI-l933

Reis A\. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza

Rize İstanbul Muğla Bilecik üazi Antep Gazi Aıitep İsparta Kayseri 

Atıf Ziyaettin Hayrettin Reşit Şahin İbrahim A. Tcvfik

Aza

Mardin

Abdiırrezzak

Aza

Rize

Akif

Aza

Sivas

Ziyaettin

Aza

Van

Miinip

Aza 

Yozgat 

A. Cevdet

T, B. M. M. Matha(]̂ st
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Arzuhal verenlerin 

acir, sanı ve otur

dukları yer

Adil^Ef.

Ankara otelinde. 

Ankara.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Malûliyeti üzerine 

tahsisi lâzımgelen 

maaşın elân bağlan

mamasından şikâyet.

Harbi umumide kolundan yaralanarak malûl 

kaldığı halde elân hakkı olan maaşın verilme

mesinden ve başka bir iş de yapamıyarak sefil 

bir vaziyette bulunduğundan bahsile şikâyeti 

havi Adil imzasile Yüksek Reisliğe verilip 

encümene tevdi kılınan arzuhal üzerine askeri 

tekaüt şubesi müdürünün bu baptaki dosyayı 

hamilen encümene gelmesine müsaade edilmesi 

M. M. vekâletine yazılmıştı.

Encümene gelen mumaileyhe, müstediye 

senelerdenberi müstahak olduğu maaşın tahsis 

edilmemesi sebebi soruldu.

Müdürü mumaileyh verdiği cevapta, müs- 

tedinin sol kolunda iki yara eseri olduğunu 

ve bunlardan biri malûliyetini müntiç ise de 

diğerinin hafif bulunduğunu ve bu yaralardan 

biri 314 de Vanda her hangi bir hâdise dola- 

yısile vukua gelmiş, diğeri de harpte hâsıl 

olmuş isede hangisinin harpte vaki olduğu 

sabit olamadığını ve vakıa mahalle heyeti ihti- 

.yariyesinin bir ilmühaberinde malûliyetinin 

harpte vukua geldiği beyan kılınmış ve bunun 

üzerine vilâyet heyeti idaresi de bir mazbata 

vermiş isede yine ayni mahalle heyeti ihtiyari- 

yesinin, bu maluliyetin harpte olmadığı bilâhare 

anlaşıldığından bahsile keyfiyetin tashihini 

mutazammın diğer bir ilmühaber verdiğini ve

o zamanki askerî hastanesinin lâğvedilmiş ve 

şubesinde dahi buna dair bir kayit bulunma

mış olmasına mebni müstedinin hangi etibba 

tarafından tedavi edilmiş olduğunun da henüz 

tevsikına imkân bulunamadığını beyan ve bu 

baptaki dosyayı encümene tevdi etmiştir.

Mezkûr dosya tetkik olundukta:

Aşağıda yazılan esbap ve v̂ esaik, muma

ileyhin maluliyetini bais olan yaranın harp
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dukları vor

Arzııiıtıl lıul;‘ısasr K n c i i i iK ' i ı  k a r a i ' i  V(‘ IK* s(*))('j)t(*ıı

esnasında vukua geldiğini meydana Icoymakta 

hniunmuştur.

1 - 331 senesi eylülünün ] inden 17 sine 

kadar Artvinin ( jünıüşane sn'tlarnıda I^uslarla 

devam eden nıuliarehede düşman tarafından 

atılan mermilerden dolayı mumaileyhin sol 

kolunun malul olduğuna dair, şahitlerin ifade

lerine atfen, F:rzurum hukuk mahkemesince 

338 numaralı ve 3-Vİ-931 tarihli bir karar 

verilmiştir.

2 - Sabık teşkilâtı mahsusa menzil kuman

danı Memet Necati Bey tarafından ayni mealde 

bir şehadetname ita kılınmıştır.

3 - iıvrak meyanında bulunan 21-1-932 

tarihli sıhhi muayene raporunda ( .... bir şa

rapnel parçasının azmi aduti kesreylediği ilâh...) 

yazılıdır.

4 - Müstedinin, hâdiseye Erzurum mebusu 

y\sım Beyefendinin de vâkıf olduğunu beyan

> etmesi üzerine, Asım Beyefendi encümene davet 

edilerek .şehadetine müracaat olundukta, müstedi 

Adil Fıfendinin malııliyetiııi intaç eden yaranın 

teşkilâtı mahsusada asker olarak istihdam o- 

lunduğu sırada vukua gelmiş olduğuna vâkıf 

olduğunu beyan etmiştir.

5 - iMüstedi 314 senesinde yaralandıktan 

ve bittabi yarası geçtikten sonra askere alın

mış ve 316 da çavuşluğa terfi etmiş ve 

318 de de ihtiyata nakledilmiştir.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin sol kolunda mevcut olan iki 

yaradan malûliyetini intaç aden yara, 314 se

nesinde her hangi bir hâdise neticesinde hu

sule gelmiş olsa idi bilâhare askere alınarak 

316 da çavuşluğa terfi ve 318 senesinde de 

ihtiyata nakledilemiyeceği gibi 331 senesinde 

dahi teşkilâtı mahsusada asker olarak istihda

mına imkân bırakmıyacağı derkâr bulunma

sına ve gerçi heyeti ihtiyariye bu yaranın as

kerlikte hâsıl olmadığını muahhar ilmühaberin

de beyan etmiş isede ayni heyeti ihtiyariyenin 

beş on gün evvel vermiş olduğu diğer bir il

mühaberde de malûliyetini mucip yaranın 

harpte vukua gelmiş olduğunu beyan etmesine 

ve on gün zarfında yekdiğerini nâkız ifadede 

bulunan bir heyeti ihtiyariyenin bu baptaki
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve oUır- 

dııkları yer

Arzuhal hulâsası E ı ıc ih ü ( ‘iı k a r a n  vc' ne scb(‘})U'U v e i'ild iğ i

ilmühaberlerinin mahkeme kararile diğer şahit
lerin ifadeleri yanmda hir kıymeti olmıyaca.^ı- 
îia ve sm'eti aharla tevsikına henü^ imkân 
İHiIıınanıadığı müdürü mumaileyh tarafmdan 
ifade kılınan bu ınalııliyet hakkında şayanı vü- 
suk ve itimat şahitlerin ifadatına ve baiıusus 
mahkemece verilen karara istinaden binayı 
hükmetmek zarureti meydanda olmasına naza
ran mumaileyhin, harp esnasında hâsıl olmuş 
olduğu şu suretle tahakkuk eden m alû liyeti 
derecesine .^öre müstahak bulunduğu maaşın 
tahsisi lâzımKeleceğinin M . A\. vekâletine 
bildirilm esine ve sureti halin müstediye de an
latılmasına karar verild i.

Karar No, K . tarihi

212 4 -1 - 19'^3

425
3112

665
2 H 5

Sublıi P'f.
Ankara defterdar
lığı sabık varidat 
kâtiplerinden. 
Mühendis hanında. 
Ankara.

1‘asfiye hakkındaki 
kararın kanunsuz ve 
yolsuz olduğundan 
bahsile refi.

Ankara defterdarlığı varidat kâtipliğinde 
müstahdem iken vilâyet inzibat komisyonu 
kendisini kanunsuz olarak tasfiyeye tâbi tuttu
ğundan ve Şûrayi devlete müracaat etmiş 
isede oraca da Hakkını izhara delâlet edecek 
bir karar istihsal edemediğinden bahsile evra
kının tetkikile hâsıl olacak kanaate ^öre icabı 
madeletin ifası hakkında Suphi imzasile Y ü k 
sek Reisliğe verilen arzuhal encümene havale 
edilmekle keyfiyet M aliye  vakâletinden sorul
muştu.

(îe le ıı karşılık mütalea ve mumaileyhin cel- 
bedilen dosyası da tetkik olundu.

Gerek bu baptaki tasfiye kararında, «erek 
vekâletin tezkeresinde mumaileyhin tesfiyesi 
için <j()sterilen sebeplerin hulâsatan şunlardan 
ibaret olduğu görüldü:

1 ~  Mum aileyhin sık sık tabip raporuna 
istinaden mezuniyet alması.

2 — "Ashab ı mesaliha müşkülât «östermesi
\ —  Kab iliyetsiz liğ i.
İcab ı konuşuldukta:
B ir  memurun sıhhî mazeretlerine binaen ve 

baiıusus etıbban in verdiği raporlara istinaden 
mezuniyet almak suretile memuriyetine grele- 
memiş olması tasfiyesi için b ir sebep addedile- 
m iyeceği ^ibi ashabı mesaliha müşkülât gös- 
termiş olduğu tahakkuk etse bile buna karşı 
memurin kanununun 26 ncı maddesinde tadat
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’re Arzuhal verenlerin 
sıdı, sanı ve otur

dukları yer
NJ Arzuhal hulâsası Eııcümcıı kamrı ve ne sebepten verildiği

edilen inzibati cezaların aledderecat tatbiki ile 

kendisinin intibaha davet edilmesi l.îzınıgele- 

ceğine nazaran bu cihet te mumaileyhin tesfi- 

yesi için kati bir amil teşkil edememektedir. 

Mumaileyhin kabiliyetsizliğine .özelince: 

Kendisinin, Maliye mektebinin g29 mezun

larından olmasına ve bu mektep mezununun 

mezkûr kâtiplikte kabiliyet .gösterememesi varit 

olamayacağı gibi bahusus dosyası meyanında 

i bulunan evraktan anlaşıldığı veçhile kendisi 

Maliye muhasebesince istenildiği halde defter

darlığın vermemekte ısrar etmesi dahi vazifesine 

merbutiyetini ve kendisinden istifade edilmekte 

f)lduğunu sarih bir surette göstermektedir.

Bu takdire göre vilâyet inzibat komisyo

nunca bu hususta dermeyan edilen sebepler 

encümenimizce mumaileyhin tasfiyesini mucip 

bir mahiyette görülmemiş ve binaenaleyh bu 

bapta verilen tasfiye kararının refile keyfiyetin 

I Maliye vekâletine bildirilmesine ve sureti halin 

müstediye anlatılmasına karar verilmiştir.

Karar No. K. tarihi

213 4-İ-1933

200
2881

Cemal Kf. Nakıp 

zade.

Yoguıihane S. No. 
20 Musul mülteci

lerinden.

İstanbul - Kadıköy.

Terfihi için bir ka

nun yapılması.

Musul mültecilerinden olduğundan bahsile 

kendisinin terfihi için bir kanun yapılması ta

lebini havi Kadıköyünden Cemal imzasile 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal encümene 

verilmekle mütalea ve icabı müzakere olundu.

Müstedinin terfihini istilzam edecek ahkâm 

olmamasına ve bunun için ayrıca bir kanun 

yapılmasına da mahal görülmemesine binaen 

talebi terviç edilemeyeceğinin kendisine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

214 4-1-1933

163 ' 

^ 4 4 '

Haşan Ef.

Şeyh Mühti mahal

lesinde mûsafireten 

sakin Karacabey! i. 

Fırka 17 emrinde 

K. 2 topçu taburu. 

Serçavuş Memet oğ

lu.

M. Kemalpaşa.

İnhisar veya orman 

memurluklarından 

birine tayini.

Umumî seferberlikte vazifei askeriyesini ifa 

ettiğinden bahsile her hangi bir mahalde inhi

sar veya orman idarelerine merbut muhafaza 

memurluklarından birine tayini hakkında Mus

tafakemalpaşa kazasından Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal encümenimize verilmekle 

mütalea ve icabı müzakere olundu.

Bu gibi hizmet talebine Meclisi Âli muha

tap olamayacağına ve münhal hizmetlere talip
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Arzuhal verenlerin 

adr, sanı vc otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ı Enoümeıı kavarı ve ne se])ej)teıı verildiği

! olanlar ıneyanında, aranılan evsaf ve şeraiti 

‘ lıaiz bulunanları takdir vevtayin etmek ait 

olduğu dairelere verilen salâhiyet cümlesinden 

bulunduğuna binaen bu luısusta merciine 

I müracaat etmesi icap edeceğinin mumaileyhe 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

215 4-I-lQ33

405

3091

452

3139

639 _
3331

A. Tacettin B. Oüm- 

rükçüzade.

Şişhane caddesi No. 

50, Madencidis han 

No. 1 .

İstanbul - Galata.

Makbule H.

Merkez oteli. 

İstanbul - Sirkeci.

Bazı kanun madde

lerinin tefsiri.

254 i  Rifat Ef.

2935 Aydın hapisanesin- 

de.

Aydın.

Mahkûmivetinin affi.;

Teşkilâtı esasiye kanununun 103 üncü ve 

159 uncu maddeleri, borçlar kanununun388/3 

ve 453/2 inci maddeleri ile ticaret kanunu

nun 95 ve 821 inci maddelerinin sarahati 

karşısında hukuk usulü muhakemeleri kanu

nunun 60,61 inci maddelerile avukatlık kanunu 

maddei mahsusasının tefsiri talebini havi Ahmet 

Tacettin Bey tarafından İstanbuldan ve 1885 

numaralı kanunun 3 üncü maddesi ile 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasının tefsiri talebini 

havi yine İstanbuldan Makbule Hanım tarafın

dan Yüksek Reisliğe gönderilip encümenimize 

verilen arzuhallar mütalea ve icabı müzakere 

olundu.

Doğrudan doğruya bir kanunun tesis veya 

tefsiri, mevzu ahkâma göre , ya Hükümetin 

göreceği lüzum üzerine Meclisi Âliye sevke- 

deceği bir lâyihaya veyahııt her hangi bir 

mebusun vereceği bir teklif takririne istinaden 

Meclisi Âlice keyfiyet tetkik ve intaç edilece

ğinden ve bunun haricindeki tarik ile bir ka

nunun tesis veya tefsiri cihetine gidilmesine 

kanunen imkân olmadığından bu baptaki talep

leri isaf edilemeyeceğinin müstedilere bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

216 4-1 - 1933

Menemen hadisesinden dolayı beş seneye 

mahkûm olduğundan bahsile affe mazhariyeti 

istirhamını havi Aydın hapisanesinde mevkuf 

Rifat imzasil Yüksek Reisliğe gönderilip encü

menimize verilen arzuhal ile merbutu mütalea 

vc icabı müzakere olundu.

Müstedinin affe mazhariyetini müstelzim 

kanunî bir sebep olmamasına mebni talebinin
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^  I Arzuhal verenlerin 

g ^  : adı, sanı ve otur- 

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebepten verildiği
I

tervicine imkân olmadığının kendisine bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

217 4-1-1933

148 i Hamdi Ef.  ̂ Mahkûmiyetlerinin

2829: Mahkûmlar namına.' affi.

Erzincan.

686 I Salih Ef.

2167 Trabzon hapisane- 

sinde.

Trabzon.

Cezasının affi.

lier birerlerinin birer surette vaki olan 

mahkûmiyetlerinin affi hakkında Erzincan 

hapisanesindeki mevkuflar namına Hamdi 

imzasile Yüksek Reisliğe çekilip encümene 

verilen telgrafname mütalea ve icabı müza

kere olundu.

Merkumların aflerini müstelzim kanuni bir 

sebep olmamasına binaen dileklerinin isafına 

imkan bulunmadığınm müstediye anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

218 4-1-1933

(jeri kalan cezasının affi talebini havi 

Trabzon hapisanesinden Salih imzasile Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümenimize verilen arzu- 

Iıal üzerine keyfiyet Adliye vekâletinden 

sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Bir katil cürmünden mahkûm ve mahpus 

olan merkumun cezasının affini mucip kanuni 

bir sebep olmadığı anlaşılmış ve binaenaleyh 

talebinin isafına mahal ve imkân bulunmamış 

olmakla keyfiyetin kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

219 4-1-1933

R.
Rize

Atıf

M. M.

İstanbul

Ziynettin

Aza
Bilecik

tlayreftin

Aza 
Bursa 

M. Fehmi

Aza 

Gazi Antep 

Reşit

Aza 

Gazi Antep 

Şahin

Aza 

Kayseri 

A. Tevfik

Aza Aza

Mardin Rize 

Abdİirrezzak Akif

Aza 

Yozgat 

A. Cevdet
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^  Arzuhal verenlerin 

N  ̂ otıır-

 ̂ clukları yer

335 ' Hâzım B.

3016 Burdur valisi.

Arzuhal hulâsası Eııciimrı» karai'i ve ıi(‘ sebeplen vei’ild iğ i

Evvelce aldığı vekâ

let maaşları farkının 

istirdat edilmemesi.

Menemen kaymakamı iken 12 mayıs 340 

tariliinde 6 000 kuruş maaşla Cebelibereket 

valiliği vekâletine ve oradan da Kırşehir valiliği 

vekâletine tayin kılınmış olduğundan ve vekil

lere nısıf maaş verilmesi lâzııno^elirken kendi

sinin bu vekâletlere mulıassas 7000 kuruş ma

aştan altı bin kuruşunu alması bilâhare Divanı 

muhasebatça mevzuata muhalif addedilerek 

fazla mehuzat namile ;î36 lira 70 kuruşun 

istirdadına kıyam edilmiş olup bu hapta Şûrayı 

devlete vaki olan niüracaatinden de bir seme

re hâsıl olmadığından ve halbuki kendisi 

mezkûr vekâletlere asaleten vazife «örmek 

üzere kararname ile tayin kılınmış olduğu 

cihetle bu vekâletlerin eski harcırah kararna

mesinde yazılı olan ve vekâletlerle kıyas 

edilemeyeceğinden bahsile bu paranın tazminin

den sarfınazar edilmesi talebini havi Burdur 

valisi Hâzım Bey tarafından Yüksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen arzuhal üzerine 

keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuştu.

Alınan karşılıkta ;

Hâdise aynen hikâye edildikten sonra Di

vanı muhasebat ve Devlet şûrasınca bittetkik 

tahtı karara alınan bu iş hakkında vekâletçe 

yeniden bir muamele ifasına imkân görülme

diği beyan kılınmıştır.

A\esele encümence tetkik ve icabı müzakere 

olundu:

Mumaileyh llâzım Bey her nekadar Dahi

liye vekâletince mezkûr valilikler vekâletlerine 

6000 kuruş maaşla tayin kılınmış ve ( atik 

harcırah kararnamesinin 8 inci maddesinde 

tadat olunan suretlerin gayri bir suretle açık 

kalan memuriyetlere tayin olunan vekillere 

bütçede tahsis kılınan miktarı maaş dahilinde 

olmak üzere Hükümetçe tensip edilecek surette 

maaş itası caiz olacağı ) da Şûrayi devletçe 

17 kânunusani 330 tarihinde verilen karar 

muktazasından bulunmuş isede Şûranın mez

kûr kararı atik harcırah kararnamesinin 8 inci 

maddtsini tadil mahiyetinde olmasına binaen 

atiyen devamı meriyetine lüzum görülmemekte 

olduğuna Divanı muhasebat raporları üzerine 

Meclisi Alice kânunusani 341 tarihinde karar 

verilmiştir.
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer
Aı-zulıul hulâsası Eııciiıucıı karan ve ııo scheptoıı verildi,i*i

Cereyanı hale nazaran: Şûra kararının meri bu

lunduğu zaman Hâzmı Beyin aldığı 6 000 kuruş 

’̂ekâlet maaşının farkı aranılnıayıp tazmini cihe

tine gidilen :3;5Q küsur liranın, mezkûr 330 
tarihli Şîıra kararının tatbik edilmemesine dair 

Meclisi Âlice bilâhare ittiiıaz buyurulan karar 

tarihinden sonra Hazım Beyin almış olduğu 

vekâlet maaşlarının farkı olduğu anlaşılmıştır.

Bu takdire göre: mezkıir vekâlet maaşlarını 

mumaileyhin aldığı tarihlerde meri olan ahkâ

ma tevfik etmek zarureti derkâr olduğuna ve 

bu maaşlardan tazminine lüzum gösterilen mik

tar ise Şûra kararı meriyetten kaldırıldıktan 

sonraki tarihe ve binaenaleyh yalnız harcırah 

kararnamesi ahkâmının tatbik edildiği zamana 

ait olup bu kararnamenin 9 uncn maddesi 

ise vekillere vekâlet ettikleri memuriyetlere 

muhassas maaşatın nısfından fazla bir şey 

verilmesine müsait bulunmadığına nazaran 

Hazım Beyden aranılan 336 lira 70 kuruşun 

istirdadı zarurî görülmüş olmakla keyfiyetin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

220

K . tarihi 

8-1-1933

R.

Rize

Atıf

M. M.

İstanbul

Zlyaettin

Kâ.

Muğla

Aza

Bilecik

Hayrettin

Aza

Bursa

k Z 2 i

Gazi Antep

Aza

Kayseri

Aza

Mardin

M. Fehmi Reşit A. Tevfik Abdürrezzak

Aza

Rize

Akif

Aza 

Yozgat 

A. Cevdet
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

321 I Pervin U.
3002! Sabık biçki ve di- 

i  ki§ muallimi

Tasfiyesinin refi. İstanbul biçki yurdundan neşet ederek 

müteaddit mekteplerde dikiş ve biçki muallim

liğinde bulunduktan sonra menşeinin müsaa- 

desizliğine rağmen smıf muallimliğine nakle

dilmiş ve sonra da tasfiyeye tabi tutulmuş ol

duğundan bahsile asıl menşei nazarı dikaate 

alınarak ihtisası olan biçki ve dikiş muallim

liğine iade kılınmak üzere tasfiyesinin refi ta

lebini havi Pervin imzasile Yüksek Reisliğe 

verilip Encümene havale buyurulan arzuhal 

üzerine keyfiyet Maarif vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Eski Maarif teşkilâtının tevlit ettiği zaru

retlere mebni ihtisasa taallûk eden vazifelerde 

istihdam edilen muallimlerden bir kısmının 

umumî ve meslekî bilgilerinin derecesi aranıl- 

mayarak sınıf muallimliklerine tayin kılındık

ları bir sırada Pervin Hanınım da sınıf mu

allimliğine tayin edildiği ve ancak kendisinin 

muayyen bir mektep mezunu olmaması 

ve binaenaleyh sınıf muallimliği için muktazi 

şeraiti haiz bulunmaması hasebile tedrisatından 

istifade edilmeyerek tasfiyeye tâbi tutulduğu 

ve bilâhare Devlet Şûrasına müracaatle açtığı 

idari davasının da tasfiye kararının tasdikile 

neticelenmiş olduğu beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Esasen biçki yurdundan mezun olan bir 

muallimin mezkûr karşılıkta da beyan kılın

dığı üzere umumî ve meslekî hiç bir tahsil 

görmemesine rağmen sınıf muallimliğine tayin 

kılınması nasıl doğru değil ise bu meslekte 

bittabi muvaffakiyet gösterememesi sebep ittihaz 

edilerek ve esas mesleki nazarı itibara alınma

yarak tasfiyeye tâbi tutulmasının da hak ve 

madelet mefhumları ile telifine imkân bulun

mamıştır.

Mumaileyhanın vekâletten celbedilip tet

kik edilen sicil dosyasına nazaran U) sene 

müteaddit mekteplerde biçki dikiş muallim

liğini ifa etmiş ve kendisinden istifade edilmiş 

olduğu anlaşıldığı gibi hatta tasfiyesinden 

sonra dairesince sicilli tetkik edilmeksizin 

Elâziz Orta mektebi biçki- dikiş muallimliğine 

tayin kılınarak bilâhare tasfiye edilmiş olduğu 

anlaşılmasından dolayı vazifesine nihayet veril
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^ j Arzuhal içerenlerin 

g adı, sanı ve otur- Arzulıal lıulâsasr ' E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  seb e p ten  v e r i ld iğ i
dukları yer

489 :
3^ 78:

Avni B.

Uşak orta mektebi 

sabık tabii ilimler 

muallimi.

Uşak.

İhraç edildiği mual

limlik meslekine ia

desi.

mesi dahi esas mesleki olan dikiş - biçki işle

rinde'kendisinden i'.tifade edilecek* surette iiı- 

tisas sahibi bulunduğunu bariz bir,surette 

meydana koymaktadır!

Ru takdire göre mumaileyhanm tekrar 

esas meslekine iadesile iiıtisasfolan biçki-dikiş 

muallimliğinde istihdam kılınmak üzere tasfi

yesinin refine ve keyfiyetin Maarif vekâletine 

bildirilmesile beraber sureti halin mumailey- 

haya da anlatılmasına'karar verildi .

Karar No. K. tarihi

221 ,11-1-1933

Uşak orta mektebi tabiî ilimler muallimli

ğinden haksız yere çıkarılmış olduğundan ve 

kendisine isnat edilen hareketten dolayı da 

mahkemece beraet ettiğinden bahsile tekrar 

bir muallimliğe tayini talebini havi Avni imza- 

sile Yüksek'Reisliğe verilip [encümene havale 

edilen arzuhal üzerine gelen karşılık münderi- 

catına ve encümene davet edilen vekâlet zat 

işleri müdürü tarafından, müstedinin gerek 

mezkıjr orta mektep muallimliğinde müstah

dem iken, gerek ondan evvel *Kayserideki 

Zencidere darüleytam müdüriyetinde bulunduğu 

esnada vukua gelen hâdiseler hakkında müdel- 

lelen verdiği izahata nazaran:

AAüstedi hakkında tatbik edilen ihraç keyfi

yetinde encümence bir haksızlık görülmemiştir.

Gerçi Uşaktaki hâdiseden dolayı mumaileyh 

beraet etmişsede beraetin ( bu baptaki fili, 

derecei sübuta isal edecek delâili kanuniyeye 

destres olunamamasına binaen kendisinin 

mabehüzzanm olan file ) matuf olduğu, yoksa 

hâdisenin esas cereyanına taallûku olmadığı 

tetkik edilen mahkeme kararından anlaşılmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Vatan evlâdının talim ve terbiyelerini temin 

ile mükellef olan vekâletin istihdam edeceği 

muallimlerde arayacağı evsafın en mühimmi 

ahlâkî rabıtalar olup bu hususta göreceği ufak 

bir lâübaliliğe şiddetle mukabele etmesindeki
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Arzuhal verenlerin 
lı, sanı ve ot 
duklan yer

Arzııhal hulâsası | Encüm en kavai‘1 ve ne sebepten veı-ildiği

zaruret derkâr olduğundan mumaileyhin tale

bini isafa mahal ve imkan görülmemiş ve 

keyfiyetin kendisine anlatılmasına karar veril

miştir.

Karar No. K. tarihi

222 11-1-1933

R. M. M. Kâ. Aza Aza Aza

Rize İstanbul Bilecik Bursa Gazi Antep

Atıf Ziyaettin Hayrettin M. Fehmi Reşit

kza. 
Gazi Antep

Aza

İsparta

Şahin İbrahim B. hasta

Aza Aza

Kayseri Mardin

A. Tevfik Abdiirrezzak

Aza

Rize

Akif

Aza 

Trabzon 

5. Sırrı

Aza 

Yozgat 

A. Cevdet



11-111-1933
Cumartesi T. B. M. M.

ARZUHAL HNCÜMENİ

Cumartesi günleri | 

basılır ve dağıtılır |

HA FTAL. IK  KARAR C E T V E I. İ

— ^1 Sayı: 9

c3

N

Arzuhal verenlerin 
adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

35Q

1206

Zeynel Ef.

Kesriye mübadille

rinden.

Antalya.

Tasdik ve tekeffül 

ettirmediği beyan

name muhteviyatına 

göre mal verilmesi.

Tasfiye talepnamelerini dört mübadile te

keffül ettirmek imkânı olmadığındaiı bahsile 

ellerindeki beyannamelerin ihtiva ettiği emva

le mukabil muayyen bir nisbette olsun mülk 

verilmesi talebini havi Zeynel imzasile Antal- 

yadan Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet Dahiliye vekâ

letinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Memleketlerinde terkettikleri mallara ait ta

pu ve bu mahiyette vesaiki tasarrufiye ibraz ede

meyen mübadillere bu baptaki tasfiye talepna

melerinde münderiç emvale mukabil istihkak 

tesbiti için bunların 971 No. kanun mucibin

ce beyannamelerini dört mübadile tasdik ve 

tekeffül ettirmeleri muktazi olmasına binaen 

beyannamesini kanunî müddet zarfmda bu su

retle tekeffül ettirmediği anlaşılan müstediye 

istihkak tesbitine imkân olmadığı ve ınaahaza 

bu kabil mübadillere iskânı adi suretile veri

len emvalin tasfiye kanununun 4 üncü mad

desi mucibince meccanen namlarına tescil e- 

dilmekte olduğu beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Müstedinin, elindeki beyannameyi kanunî 

müddet zarfında tasdik ve tekeffül ettirmeme

sine göre hakkında 1771 numaralı tasfiye kanu

nunun 4 üncü maddesi mucibince muamele ifa

sından başka bir şey yapılmasına imkânı ka

nunî olmadığından keyfiyetin kendisine bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

223 4-III-1933
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2  j Arzuhal verenlerin 

g 25 I adı, sanı ve otur- Arzuhal hulâsası

dukları yer
Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

344
1192

Mevlût Ef. Alucra 
kazasının Armutlu 
karyesi muhtarı. 
Şebin Karahisar.

Alucralı Ahmetzade 
Tevfik Ef. den şikâ
yet.

"1154|

m  I 
288 !

230 !
242

A. Hamdi Ef. ve ar
kadaşları.
Köprülü Memetpa- 
şa çam i i imam ha
tibi.
Memet Ef.
Merkez vaizi. 
Safranbolu.

Safranbolu müftüsü
nün hastahğmdan 
dolayı maaşlarını 
alamadıklarından şi
kâyet.

Alucra Kazasından Ahmetzade Tevfik Ef. 
nin zulüm ve tegallübünden ve kardeşinin de 
mumaileyh ve adamları tarafından katledildi
ğinden bahsile şikâyeti ve başka bir mahalde 
iskân edilmesi talebini havi Armutlu köyünden 
Mevlût imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip 
encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 
Dahiliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta :
Müstedinin kardeşi îshak, sabıkalı bir şahıs 

olup Süleyman çavuşu öldürmekle maznunen 
Refahiye mahkemesince aranmasına mebni 
muhtelif tarihlerde bilmusademe tutularak 
Refahiye hapishanesine sevkedilmiş isede hapis
haneden firar etmesi üzerine Taşdemir köyün
de katledilmiş ve mahallî Adliyesince keyfiye
tin tamik ve tahkik edilmekte bulunmuş oldu
ğu ve mumaileyh Tevfik Ef. nin zulüm ve 
tegallübü hakkında şimdiye kadar bir şikâyet 
vaki olmadığı beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:
Sureti işara nazaran mumaileyh Tevfik Ef. 

hakkmdaki şikâyet varit görülmemiş ve mer
kum îshakın katli hâdisesi Adliyece tamik 
edilmekte olup failin yakında meydana çıka
rılması memul bulunmuş olmakla keyfiyetin 
ve müstedinin başka bir mahalde iskânına 
dair olan talebinin ise tervicine mahal ve 
imkân görülmediğinin kendisine bildirilmesine 
karar verildi.

Karar No. K. tarihi

224 4-III-1933

Müftülerinin aklen malûl olmasına mebni 
bordroların bu yüzden tasdik ve intacı müm
kün olmayarak maaşlarını alamadıklarından 
bahsile şikâyeti havi Safranboludan imam Ah
met Hamdi Efendi ile arkadaşları tarafından 
Yüksek Reisliğe çekilen telgrafname ve gön
derilen arzuhal encümene verilmekle keyfiyet 
Diyanet işleri riyasetine yazılmıştı.

Gelen karşılıklar mütalea ve icabı müzake
re olundu:

Müstedilerin tarifatı kanuniye dairesinde 
istihkaklarının tahakkuk ve intacı mahallî kay
makamlığına yazıldığı gibi esasen mezkûr kay-
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur- 

duklan yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

422

1273

Kadriye H. 
Sulhakimlerinden Şe
vki Beyin baldızı. 
Ankara.

Müstahak olduğu 
ikramiyesinin itası.

4 4 3  Şaban Ef.
\^T Atıfbey mahallesin

de 42 numaralı ku- 
yulu hanede. 
Ankara.

makamlık vasıtasile icra kılınan tahkikat evra
kı komisyonca bittetkik müftü efendinin vazife
sini ifada aczi tahakkuk etmesine mebni me
murin kanununun muvakkat birinci maddesine 
tevfikan tasfiyeye tâbi tutulmuş ve mahalline 
de tebligat ifa kılınmış olduğu anlaşılmış ve 
binaenaleyh şikâyeti vakıa nazarı dikkate alı
narak muktazası ifa edilmiş olmakla keyfiyetin 
müstedilere bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

225 4-III-1933

Maluliyet maaşının 
hâlâ tahsis edilme

mesinden şikâyet.

Müteveffa pederinden dolayı müstahak ol
duğu ikramiyenin verilmediğinden bahsile 
şikâyeti havi Kadriye imzasile Ankaradan Yük
sek Reisliğe verilip encümenimize havale 
olunan arzuhal üzerine keyfiyet Dahiliye vekâ
letinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:
Mumaileyhanin pederinin hayatında kocaya 

vardığı ve yine pederinin hayatında kocasından 
ayrıldığı anlaşılmış olmasına mebni 1683 No. 
tekaüt kanununun 47 nci maddesinin son fık
rasına nazaran kendisine maaş tahsisine veya 
ikramiye itasına imkân bulunmadığı ve muma- 
ileyhanın hâlâ mektep muallimliğinde muvaz- 
zafan müstahdem bulunduğu işar kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:
Mezkûr 47 nci maddenin son fıkrasının 

hükmü mumaileyhanin ikramiye almasına mü
sait olmadığından talebinin tervicine imkânı 
kanunî bulunmadığının kendisine bildirilmesine 
karar verildi.

Karar No. K. tarihi

226 4-III-1933

Umumî harpte Dobricada bulunan onbeşin- 
ci Fırkanın 56 mcı Alayı birinci tabur birinci 
bölüğünde düşmanla çarpışırken sağ elinin 
parmaklarını zayi ederek üçüncü derecede 

malûl olmuş olduğu halde henüz maaş tahsis 
kılınmadığından bahsile şikâyeti havi Şaban 
imzasile Yüksek Reisliğe verilip encümene 
tevdi kılınan arzuhal üzerine keyfiyet M. M. 
vekâletinden sorulmuştu.



'« I Arzuhal verenlerin 

^  ^ I adı, sanı ve otur- 

I dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

347_ Fuat Ef.

T22 I' Celul mahallesinde 

hamamlar caddesinde 

Adapazarı.

Eytam idaresindeki 

matlubunun veril

memesinden şikâ

yet.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyh celbedilerek ifadesine müracaat 

olunmuş isede raporları mevcut olmadığını 

söylemesine ve kıtası zayiatında künyesinin 

kaydi bulunamamasına ve ifadesini tevsik ede

cek vesaiki resmiye ve fenniyesi de olmama

sına binaen hakkında bir muamele yapılama

yacağı işar kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyh, maluliyetinin harp esnasında 

vukua geldiğini ispata medar olacak resmî 

ve fennî vesikalar ibraz etmedikçe şahsî ifade

sine istinaden maaş tahsisine imkânı kanunî 

olmadığından mümkün ise o gibi vesaiki elde 

etmesinin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

227 4-III-1933

Vaktile Eytam sandığına yatırılmış olan 

parasının bir kısmını almış isede diğer kısmı

nın Kastamonu Eytam müdürü sabıkının zim

metinde bulunması dolayısile iade edilmedi

ğinden ve halbuki bu paranın, sandığın şahsi

yeti maneviyesine mevdu olmasına mebni tes

viyesi lâzımgeleceğinden bahsile bu sarih 

hakkının meydana çıkarılması Adapazarından 

Fuat imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip en

cümene verilen arzuhalde talep edilmesi üze

rine keyfiyet Adliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta :

Mahallince Eytam sandığı hesabını rüyet 

eden heyet tarafından tanzim kılınan defterde 

müstedinin müdürü sabık zimmetinde 1127 

lira 25 kuruş alacağı tahakkuk etmesine meb

ni meblâğı mezbur Emlâk ve Eytam bankasına 

devredilmiş ve mumaileyh de bu parayı ka

milen almış olduğu ve başkaca matlubu kal

madığı işar kılınmıştır.

îcabı konuşuldukta :

Esasen bu parayı tamamen almış olduğu

nu müstedi arzuhalinde de beyan etmekte 

olmasına ve başkaca matlubu olmadığı mahal

lince sandık hesabını rüyet ile mükellef olan 

heyet tarafından icra kılınan tahkikata müste

niden beyan kılınmasına mebni mumaileyhin 

hakkı olmadığı bir paranın tesviye edilmeme-
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<1

adı, sanı ve otur
dukları yer

Arzuhal hulâsası

i
Eııcünıen karan ve ııe sebepten verildiği

sinden mütevellit olan şikâyeti varit görül

memiş olduğundan keyfiyetin kendisine bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

228 4-III-lQ33

90 j Şileli Ali Ef. ve ar. 

928 Fener işaret gemisi. 

, İstanbul. ramiyelerinin de adi

lâne bir surette ve

rilmemesinden şikâ

yet.

Hizmetlerinden çıka-  ̂ Senelerce ifa ettikleri hizmetler nazarı iti- 

nlmasmdan ve ik- ! bara almmayarak ve diğer emsallerine üçer 

maaş verildiği halde kendilerine birer maaş 

nisbetinde ikramiye verilerek açığa çıkarılmış 

olduklarından bahsile münasip birer hizmete 

tayinleri veya terkettikieri tekaüt aidatının 

reddi ve yahut âdilâne bir surette ikramiye 

verilmesi talebini havi Şileli Ali Ef. ve üç 

arkadaşı tarafından Yüksek Reisliğe gönde

rilip encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

İktisat vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta :

Fener işaret gemisi yerine, ziyalı, sadalı, 

şamandıra ikame edilmesi üzerine mahalli istih

damları kalmayan 25 kişiden, mesleklerinde 

mahareti haiz olmaları hasebiyle bir kısmı 

münhalâta yerleştirilip diğerlerinin bizzarure 

açığa çıkarıldığı ve maahaza müstedilerden 

Salih Efendinin bir müddet evvel inhilâl eden 

tayfalığa tayin kılındığı gibi diğerlerinin de 

münasip münhal yerler oldukça tayin kılına

cakları ve bunların iddiaları veçhile hiç kim

seye üçer maaş nisbetinde ikramiye verilmemiş 

olduğu ve tekaüt aidatının reddi hakkındaki 

taleplerine gelince: buna da kanunen imkân bu

lunmadığı beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhimin hizmetlerine nihayet veril

mesi, hâsıl olan zarurete müstenit olup maahaza 

münhal vuku buldukça kendilerinin tekrar 

hizmete alınmaları idarece arzu edilmekte ol

duğu cihetle oraya müracaat etmeleri muktazi 

bulunduğunun ve tekaüt aidatının reddi hak- 

kmdaki taleplerinin ise, mezkûr karşılıkta 

beyan kılındığı veçhile, isafına mesağı kanunî 

olmadığının müstedilere bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K • tarihi

229 4-1II-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

281 M. Alâettin Ef. 

1124 Hubyar mahallesi 

Çavuşzade camii so- 

kağmda 12 No. lu 

hanede.

İstanbul-Cerrahpaşa.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Hizmetine iadesi ve 

biriken maaşlannm 

tesviyesi.

Memurin kanununa muhalif olarak azledil- 

diğinden ve kendisine isnat edilen meseleden 

dolayı bilâhare mahkemece beraet ettiğinden 

bahsile hizmetine iadesile müterakim maaşla- 

rmm iadesi talebini havi Alâettin imzasile İs- 

tanbuldan Yüksek Reisliğe gönderilip encü

mene verilen arzuhal üzerine keyfiyet Dahiliye 

vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkla buna bağlı bulunan İstan

bul belediye reisliğinin tahriratı sureti münde- 

ricatına nazaran:

Mumaileyhin mezbaha buz fabrikası ambar 

memuru iken ihtisap resminin sureti cibaye- 

tinde vukua getirilen yolsuzluklardan dolayı 

hizmetine nihayet verildiği ve bilâhare mah

kemece beraet ettirilmesi üzerine cevazı istih

dam kararı almış olduğu ve yine bir memu

riyete tayin kılınmamasına mebni Devlet şû

rasına müracaat etmiş isede iddiasının redde

dildiği anlaşılmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Esasen Meclisi Âlice sadır olan 468 No. 

karara göre memurin kanunu ahkâmının mül

ga şehremaneti memurlarına teşmiline imkân 

olmamasına nazaran mumaileyhin, bu kanun 

hükmünün hakkında tatbik edilmediğine dair 

olan şikâyeti varit olmadığı gibi tekrar hizmete 

alınıp alınmaması dahi belediyenin takdirine 

mevdu hususattan bulunmuştur. Müstedinin 

talep ettiği müterakim maaşlarına gelince:* 

Kendisinin hizmetine nihayet verildiği za

man gerçi mazuliyet maaşı kanununun ahkâmı 

meri bulunmuş isede, maaşlı hizmet müddetinin 

yedi sene küsur aydan ibaret olması ve bina

enaleyh 15 seneden dun bulunması hasebile 

mazuliyet maaşı tahsis edilememekle beraber 

açık maaş itasına da mesağı kanunî görülme

miştir. Şu hale nazaran mumaileyhin, mütera

kim maaşlarının itası hakkındaki talebini isafa 

imkân olmadığı gibi tekrar hizmete alınması 

için de merciine müracaat etmesi muktazi bu

lunmuş olmakla keyfiyetin o suretle kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

230 4-III-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

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

9±

932

Rumelifeneri İhtiyar 

heyeti.

İstanbul-Sarıyer.

Rumelifenerindeki 

mektebin yine beş 

sınıfa çıkarılması.

267_

ı f ı o
Muzaffer Bey. 

Manavgatta avukat. 

( Baro )

Antalya.

Tekrar hâkimlik mes-' 

lekine iadesi.

Rumelifenerindeki mektebin beş sınıftan üç 

sınıfa indirildiğinden ve bu ise kendilerinin 

ihtiyacını tatmin etmediğinden bahsile mezkûr 

mektebin eskisi gibi yine beş sınıfa çıkarılması 

talebini havi mahallî heyeti ihtiyariyesinin 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

mazbata üzerine keyfiyet Maarif vekâletinden 

sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Vergilerin tenzili İstanbul vilâyeti bütçe

sinde tasarrufu icap ettiği ve bu hususta 

vilâyetçe alınan tedbirler meyanında mezkûr 

mektebin de üç sınıfa indirilmiş olduğu beyan 

kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Sureti hale nazaran vilâyet bütçesinin 

mümkün mertebe tevzini zarureti karşısında 

yapıldığı anlaşılan bu tenzil keyfiyeti muvak

kat bir tedbir mahiyetinde olup atiyen imkân 

müsait olduğu zaman bu baptaki taleplerinin 

nazarı itibara alınacağı tabiî bulunmuş olmak

la keyfiyetin mezkûr köy heyeti ihtiyariyesine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

231 4-III- 1933

20 küsur sene adliye meslekinde istihdam 

edildikten sonra son bulunduğu Korkudeli 

Mahkemei asliye azalığında hastalığına mebni 

istifa etmiş olduğundan ve saireden bahsile 

yine mesleki olan hâkimliğe, hatta terfi sure- 

tile, tayini talebini havi Manavgattan Muzaffer 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet Adliye vekâ

letine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Her ne suretle olursa olsun meslekten ay

rılmış olan hâkimlerin tekrar mesleke intisap 

edebilmeleri, hâkimler kanununda gösterilen 

evsaf ve şeraiti haiz olmalarile meşrut olma

sına ve müstedinin ise Mektebi hukuk ve Ku- 

zattan mezun olmaması ve hâkimlik meslekin

den istifa etmek suretile hakkı müktesebini de 

zayi etmiş olması ve binaenaleyh hâkimlik 

için aranılan vasfın kendisinde bulunmaması
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^  ; adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası ; Encümen karai’i ve ne sebepten verildiği

28 ' Eşref Bey.

866 Şimendifer mektebi 

müdürü.

Eskişehir.

179_,

1018'

A. Fahri Ef.

S. ve î. M. V .M ü

dürlüğü merkez sıh

hat memuru. 

Antalya.

İstiklâl madalyası 

şeridinin tebdili.

tekrar mesleke avdetine mesağ bırakmamakta 

bulunmasına binaen arzusu isaf edilemeyece

ğinin mumaileyhe bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

232 4-III-1933

Hâmil olduğu istiklâl madalyası şeridinin 

kırmızıya tahvili Eşref imzasile Yüksek Reis

liğe gönderilip encümene verilen arzuhalde 

talep edilmektedir.

Bu husus hakkında sorulan mütalea üze

rine Millî Müdafaa encümeninden alınan ce

vapta da beyan kılındığı üzere mumaileyhin 

bu baptaki müracaatini, kanunun tayin ettiği 

müddet geçtikten sonra yapmış olmasına 

nazaran, talebini kabule imkân görülememiş 

olmakla keyfiyetin kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

233 4-IH-1933

Maaşına zam icrası. Mesbuk hizmetlerinden ve maaşının azlı

ğından bahsile memurin kanununun ahkâmı 

tatbik edilmek suretile ma^aşının tezyit ve 

derecesinin terfii Tahir imzasile Antalyadan 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhalde talep edilmektedir.

Keyfiyet Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâ

letinden sorulması üzerine gelen karşılıkta:

Birinci sınıf sıhhat memurlarının mafevki 

vazife mevcut olmadığı gibi mumaileyhin 

elyevm almakta olduğu maaşına zam icrasına da 

imkân bulunmadığı beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta :

Mumaileyh gerçi memurin kanununun 21 

nci maddesine temas ederek zam talep etmekte 

isede bu maddenin, bilâhare 1452 No. teadül 

kanunu ile hükümden kaldırılmış olmasına ve 

bu kanunun lo  uncu maddesinde yazıldığı 

üzere mafevki olmayan memuriyetlerde müs

tahdem bulunanların maaşlarına zam icrası da 

ayrıca bir kanun yapılmasına mütevakkıf olup 

henüz Meclisi Âlice böyle bir kanun kabul 

buyurulmamış olmasına nazaran müstedinin
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebex)ten verildiği

i talebini isafa imkân ohnadığınm kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

218 Dr. M. Şevki Bey. 

1059, Hükümet tabibi. 

Dinar.

Müterakim maaşları- 

nm itası.

234 4-III-1933

Dinar hükümet tababetinden istifa ettiği 

halde istifası nazarı itibara alınmayarak vekâ

letçe işten el çektirilmekle beraber hakkında 

takibatı kanuniye de icra edildiğinden ve bil- 

muhakeme verilen ceza tecil edilmiş olup, bu 

ise meşrutan beraet demek olduğundan bahsile 

kanunî hakkı olan müterakim maaşlarının itası 

talebini havi Dr. Şevki imzasile Üsküdardan 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhal üzerine keyfiyet Sıhhat ve İçtimaî 

Muavenet vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta :

Mumaileyhin rüşvet aldığı müfettiş rapo- 

rile tahakkuk etmesine mebni eli işten çekti

rilmiş ve biraz sonra istifa etmiş olduğu ve 

bunu müteakiben mahkemeye verilerek bilmu- 

hakeme cürmün sübutuna mebni 4 ay 15 gün 

hapse mahkûm edildiği ve mahkûmiyet müd

detini mevkufen geçirmiş olmasından dolayı 

tahliyesi icra kılındığı ve iddiası veçhile 

cezası tecil edilmiş olsa bile tecilin mahkûmi

yeti refedemeyeceğine nazaran işten el çekti- 

rildiği 6 eylül 1931 tarihinden istifasının kabul 

edildiği 25 teşrinievvel 1931 tarihine kadar 

maaş verilmesine mesağı kanunî bulunmadığı 

gibi istifasından sonra geçen müddetin memu

riyetle alâkası olmadığından bu müddete ait 

maaş istihkakı da olamayacağı beyan kılın

mıştır.

İcabı konuşuldukta :

Mezkûr tezkere mündericatı mevzu ahkâma 

muvafık olup binaenaleyh mumaileyhin talep 

ettiği maaşların itasına kanunen imkân görül

memiş olmakla arzusu isaf edilemeyeceğinin 

müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

235

K. tarihi 

4-III-1933
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer
Halit Efendi. 
Beylerbeyi Abdul- 
lahağa Nimnihal 
sokağı 40/42 numa
ralı hanede.
İstanbul.

Arzuhal hulâsası

Çocukların tahsiline 
mâni olmamak üze
re mekteplerin tatil 
esnasında tamir etti
rilmesi.

53

891

Fehmi Ef. ve ar. 
Birind cedit muh
tarı namına aza 
Şahin.
Pazar nahiyesi. 
Tokat.

Hayvan vergilerinin 
tecili.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Beylerbeyindeki 27 nci ilk mektep tami
ratının tatil esnasında yapılmayıp tatilden 
sonra icrasına başlanılması çocukların tahsille
ri üzerinde menfi bir tesir yapmakta olduğun
dan bahsile şikâyeti havi Beylerbeyinden Halit 
Bey tarafından Yüksek Reisliğe gönderilip 
encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 
Maarif vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu:

Mezkûr mektebin tatil esnasında tamir 
edilmemesi, bu hususta celbi lâzımgelen ecnebi 
eşyasının mubayaası için kambiyo kararname
si mucibince İcra Vekillerinden karar alınması 
gibi bazı zaruretlerden mütevellit olduğu ve 
bu gibi vaktile tamir edilemeyen mektepler 
Beylerbeyi mektebinden ibaret olmayıp bunlar 
meyanında tamiratının icrası mübrem ve zarurî 
olmayanlara ait tamiratın tatil esnasında icra 
edilmek üzere tehir kılınmış olduğu ve bina- 
analeyh müracaatı vakıayı istilzam eden hususun 
esas itibarile ve mümkün mertebe Vekâletçe 
nazarı dikkate alındığı anlaşılmış olmakla 
sureti halin mumaileyhe bildirilmesine karar 
verildi.

Karar No. K. tarihi

236 4 -III-1933

Mahsullerinin muhtelif sebep ve arızalar 
dolayısile hasara uğradığından bahsile hayvan
ları vergisinin ati seneye tecili talebini havi 
Pazarcık nahiyesine merbut üç mahalle heyeti 
ihtiyariyeleri tarafından Yüksek Reisliğe gön
derilip encümene verilen arzuhal üzerine key
fiyet Maliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu:

1839 No. hayvanlar vergisi kanununda, 
verginin tecili hakkında bir kayit bulunma
masına nazaran müstedilerin taleplerini tervice 
imkân olmadığının kendilerine bildirilmesine 
karar verildi.

Karar No. K. tarihi

237 4-III-1933
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41 

879

49

2730

Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer
H. fahir Bey.
Polis merkez me
muru.
Van.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

251

1093

Artin'Ef. Aşıkoğlı;. 
Dişçi. Geçi kapıda. 
Kayseri.

İmtihanmın. icrasile 
dişçilik ruhsatname
sinin verilmesi.

Mesbuk hidematma nazaran İstiklâl madal- 
yasile taltifi hakkmda Tahir imzasile Vandan 
Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 
arzuhal üzerine M. M. encümeninin mütaieası 
sorulmuştu.

Mezkûr encümenin bu bapta verdfği cevap 
mütalea ve icabı müzakere olundu:

Bu gibi müracaatler için kanunen muayyen 
olan müddetin geçmiş olmasma ve kanunun 
emrettiği vesaiki de mumaileyhin haiz bulun
madığı anlaşılmasına nazaran talebinin tervi
cine imkân olmadığının kendisine bildirilme
sine karar verildi*

Karar No. K. tarihi

238 4-III-1933

Kanunî evsaf ve şeraiti haiz olduğu halde 
vaki olan müracaatlerine rağmen dişçilik ruh
satnamesi verilmediğinden bahsile usulen im
tihanı icra edilerek ruhsatname itası talebini 
havi Artin imzasile Kayseriden Yüksek Reis
liğe gönderilip encümene verilen arzuhal üze
rine keyfiyet Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâ
letine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:
Mûstedinin, bu baptaki kanunun neşri sı

ralarındaki vaziyetini, muhtelif tarihlerde vaki 
olan üç müracaatinde de yekdiğerine mübayin 
olarak göstermek suretile doğru tesbit etme
mesine ve kendisinin ilk istidasında beyan et
tiği gibi bir dişçi nezdinde alelâde müstah
dem veya kalfa bulunduğu yapılan resmî tah
kikat ile sabit olmasına ve ruhsatname itası 
hususunun diş tabipleri nezdinde kalfalık veya 
sair suretle çalışan müstahdemine teşmili müm
kün görülmemesine binaen mumaileyh hakkın
da Vekâletçe bir şey yapılamıyacağı tafsilen 
beyan: kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:
Mumaileyhin filhakika kanuni müddet zar

fında müracaatte bulunduğu anlaşılmakta isede
o sırada bilfiil icrayi sanatle meşgul olmayıp 
ilk i stidasında da beyan ettiği üzere kendisinin 
ancak diplomalı bir diş tabibi nezdinde müs
tahdem olarak bulunmuş olmasına ve ondan 
sonra verdiği iki kıta arzuhali dahi birbirine
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer

I

Arzuhal hulâsası j Encümen karan ve ne sebepten veı*ildi^i

34

872

İbrahim Ef. 

Hacızade mahalle

sinde demirci Ömer 

usta hanesinde. 

İsparta.

519

545

Sanat mekteplerin

den birine kabulü.

mübayin olup kanunî vaziyetini ispata medar 

olacak kanaatbahş izahat ve vesaiki ihtiva 

etmemekte bulunmasma ve Vekâletçe resmî bir 

surette yapılan tahkikat ta ilk istidası münde- 

ricatmı teyit edecek mahiyette ^jörülmesine 

nazaran hakkmda tatbik edilen muamelenin 

kanuna mugayir olmadığmm ve binaenaleyh 

talebini isafa imkân bulunmadığmm kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

239 4-III-1933

Bikes olduğundan ve sanayia da heves ve 

istidadı bulunduğundan bahsile sanat mektep

lerinden birine kabulüne delâlet edilmesi tale

bini havi Ispartadan Yüksek Reisliğe gönderi

lip encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

Maarif vekâletine yazılmıştı.

Oelen karşılıkta:

Sanat mekteplerinin 1867 No. kanun mu

cibince mıntaka mektebi haline ifrağ edilmiş 

olduğuna ve bu mekteplere ancak bir nisbet 

dahilinde müsabaka ile meccani talebe alına

cağına nazaran mumaileyhin de teşrinievvelden 

mukaddem nufusunun kayitli bulunduğu vilâ

yete müracaatle müsabaka imtihanına dahil ol

masının zarurî bulunduğu işar kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyh eğer sanat mektebine girmek 

arzusunu hâlâ muhafaza ediyorsa Vekâletin iş

arı dairesinde hareket etmesinin ve bunun ha

ricinde müsabakasız olarak leylî ve meccani 

talebe kabulüne kanunen imkân olmadığının 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

240 4-III-1933

H. Durmuş Ef. 

Hapishanei umumîde! 

6 ncı kovuşta. ! 

Ankara. i

Mütebaki mahkûmi

yet müddetinin affi. 

H.

Mütebaki mahkûmiyet müddetinin affi tale

bini havi Ankara hapishanesinden Hacı Durmuş 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet Adliye vekâ

letinden sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:.

Müstedinin menemen hâdisesi dolayısile 

bir sene müddetle hapse mahkûm olup mah-
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Arzuhal verenlerin 
adr, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

783 Hüseyin Bey. Elindeki zayiat maz-

821 Askerlik şubesi Reisi.| batası muhteviyatı- 

Ödemiş. j nın tesviyesi.

66 î Suniye H.

904 ' Erzurum Kapı ma

hallesinde İlk mek

tep Muallimi Sabıkı. 

Hasankale.

Tekrar bir muallim

liğe tayini.

kûmiyetinin kanunî delâile müstenit olduğu 

ve affini mucip bir sebepte bulunmadığı anla

şılmış olmakla talebini isafa imkân olmadı

ğının kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

241 f 4-II1-1933

Harbi umumide Karakösede tahrip edilen 

emlâk ve akarlarına mukabil verilen zayiat 

mazbatasının muhtevi olduğu 2250 liranın 

henüz tesviye edilmediğinden bahsile şikâyeti 

havi Binbaşı Hüseyin Bey tarafından Ödemiş

ten Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet Maliye vekâ

letine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Harpte meskence mutazarrır olanların zarar

larını tehvin hakkındaki 622 numaralı kanunun 

bilâhare neşrolunan 1331 numaralı temlik kanunile 

tadil edilmiş olmasına mebni mezkûr zararlar 

mukabilinde alâkadarana verilmiş olan maz

batalar muhteviyatının sureti tesviyeye raptma 

imkân olmadığından keyfiyetin bu suretle 

müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

242 4-111-1933

Akrabasından olan Nusrat Ef. nin nişanlan

ma ve evlenme vadinden mütevellit olup 

sırf şahsına ait bulunan bir hâdiseden dolayı 

vazifesinden ihraç edildiğinden bahsile tekrar 

muallimliğe tayini talebini havi Hasankaleden 

Suniye imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

Maarif vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık mündericatına nazaran : 

Mumaileyha ile Erkek muallim mektebi 

talebesinden 16 yaşındaki Nusrat Ef. arasında 

muhitte hüsnü telâkki edilemiyecek bazı ahvalin 

cereyan ettiği ve ihraç keyfiyetinin de bundan 

mütevellit olduğu anlaşılmıştır.

İcabı konuşuldukta : ^

Müstediye , akrabasından olduğunu beyan 

ettiği mumaileyh ile olan münasebetinin sırf 

bir nişanlanma ve evlenme vadinden mütevel'
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Ziya Mukdat Ef. 
847 ve arkadaşları.

664 No. tel sahip
leri.
Urfa.

Memleketlerine git
mek için harcırah 
verilmesi.

73 Memet Ef.
911 Cûmhuriyet mahal

lesinde.
Fethiye.

i Cray i sanat ettiği 

berber dükkânının 

iskâni adî veya borç
lanma suretile teffizi

lit olduğunu ve hatta bu vadinden bilâhare 
nükûl etmesinden dolayı mumaileyh aleyhine 
mahkemeye müracaatle dava ikame eylediğini 
beyan etmekte isede bu beyanatı kendi hak
kında' tatbik edilip Devlet şurasınca da tasdik 
edilen muamelenin yolsuz olduğunu ispat 
edecek mahiyette olmamasma ve Vekâletin 
muallimlerden beklediği fazilet ve ahlâkî 
metanete mugayir ahvale şiddetle mukabele 
etmesindeki zaruret te derkâr bulunmasına 
nazaran bu baptaki talebini terviç etmeğe 
imkân olmadığının müstediyeye bildirilmesine 
karar verildi.

Karar No. K. tarihi

243 4 -III- 1933

Memuriyetleri lağvedildiğinden bahsile 
memleketlerine kadar olan harcırahlarmın ve
rilmesi Diyarbekirden Ziya Ef. ve arkadaşları 
tarafından Yüksek Reisliğe çekilip encümene 
verilen telgrafname üzerine keyfiyet Maliye 

vekâletine yazılmıştı.
Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:
Müstedilerin 1931 senesi bütçe tasarrufa- 

tında vazifeleri lağvedilen gümrük muhafaza 
namzet memurlarından oldukları cihetle ken
dilerine asil memurlara kıyasen ve mülkiye 
harcırah kararnamesine tevfikan ihtiyarı ikamet 
eyledikleri mahallere kadar harcırah itasına 
imkânı kanunî olmadığı anlaşılmış olmakla 
keyfiyet bu suretle kendilerine bildirilmesine 
karar Verildi.

Karar No. K. tarihi

244 4-III-1933

Rodoslu olduğundan ve millî ve vatanî 
hizmetlerinden bahsile 27 senedenberi deru- 
nunda müsteciren icrayi sanat ettiği emvali 
metrukeden berber dükkânının iskânı adi veya 
borçlanma suretile teffizi, Hafız Memet imzasile 
Fethiyeden Yüksek Reisliğe gönderilip encü
mene verilen arzuhalde talep edilmesi üzerine 
keyfiyet Maliye vekâletine yazılmıştı.

Oelen karşılık mütalea ve icabı müzakere
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13 Arzuhal verenlerin

1 ^ adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebeıjten verildiği

olundu:

843

255

1098

Tevfik Ef. ve ar. 

714 No. lu tel sa

hibi.

Tokat.

Ömer Ef. Aşiroğlu. 

Tokat.

Gayrimenkul mal- 

larma Hâzinece ya

pılan müdahaleden 

şikâyet.

1771 No. ve 22 mart 1931 tarihli katî 

tasfiye kanununun birinci maddesinin son fık- 

rasmda: o: Bu kanunun neşri tarihinden sonra 

teffiz kararı ittihaz olunamayacağı » musarrah 

olduğu gibi esasen hakkı iskânı haiz olmayan 

erbabı ihtiyaca gerek iskânı adî, gerek borç

lanma suretile emvali gayrimenkule teffiz 

edilemeyeceği cihetle talebini isafa kanunen 

imkân olmadığının mûstediye bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

245 4-III-1933

Şimdiye kadar verilen emirlere ve tebliğ 

edilen kararname ve kanunlara tevfikan uhde

lerine geçmiş olan ve her türlü taarruzdan 

masuniyet kesbetmiş bulunan gayrimenkul 

mallarına Hâzinece müdahale edildiğinden 

bahsile salâhiyettar bir zatin izamile yapılan 

bu kanunsuz ve haksız muamelenin önüne ge

çilmesi talebini havi Aşiroğlu Ömer Bey ile 

arkadaşları tarafından Tokattan Yüksek Reis

liğe çekilen telgrafname ile Ömer Tmzasile gön

derilen arzuhal encümene verilmekle keyfiyet 

Maliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Uskuhi nam kadının 301 senesinde evlen

mek suretile Samsuna gidip oradan tehcir 

edilmiş ve yolda kaçırılarak tekrar samsuna 

götürülmüş olduğu ve sonra da Samsundan 

Istanbula giderek Salih Ağa namında birini 

tevkil ettiği ve onun vasıtasile Korkutoğlu 

ailesinden ölenlerin verasetinin kendisine inti

kaline dair mülga Tokat Şeriye mahkemesin

den aldığı 339 tarihli vesika ile emvali met- 

rukeden bulunan gayrimenkul malların tas

fiye kanunları ahkâmına mugayir olarak intikal 

ve ahare ferağ muamelesini icra ettirmiş bu

lunduğu ve halbuki mezbure Uskuhinin, reddi 

emval kararnamesi mevkii meriyette iken av

detle malının başında bulunmadığı halde hilâ- 

fı hakikat şehadata binaen intikal ettirmesi Ha

zine hukukunu iptale sebep olmıyacağı ve ha

len İstanbulda olup malının başına avdet et

memiş olan mezbure namına mukayyet gayri-



- 1 6 -

ET
»

Arzuhal verenlerin 
adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

menkule tasfiye kanunlarile temlik kanununun

6 ncı maddesi hükmüne tevfikan vaziyet edil

mesi muktazi olup bu hususta mahkemeye 

müracaat olunduğu ve bu meyanda müstedi- 

lerin aldıkları emlâke ait tapuların iptali de 

mahkemeden talep olunduğu ve vaki şikâyetin 

bundan tevellüt eylediği beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Tezkere mündericatına ve meselenin şekil 

ve sureti cereyanına nazaran zikrolunan gayri- 

menkuller mâliyeye ait olup Hazine .hukuku

nun vikayesi zımnında takibat icrasına ve bi

naenaleyh yolsuz olarak yapılan tescil mua

melelerinin ve alınan tapuların hükmen iptali 

için mahkemeye müracaate mecburiyet hâsıl 

olduğu anlaşılmış ve mahkemeye intikal eden 

bu mesele hakkında yapılacak muamele olma

yıp bu bapta verilecek mahkeme kararına in

tizar etmeleri zarurî bulunmuş olmakla key

fiyetin kendilerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

246 4-111-1933

119

927

Hakkı Efendi. ' İstiklâl muharebesin- 

Mürüvvetler köyün- deki hizmetinden 

de. ' bahsile bir işe ko-

Manyas. | nulması.

İstiklâl muharebesinde sebkeden hidematın- 

dan ve bir işe girememesi yüzünden çoluk 

ve çocuğu ile acınacak bir halde bulunduğun

dan bahsile münasip bir hizmete konulması 

Mürüvvetler köyünden Hakkı imzasile Yüksek 

l(eisliğe gönderilen arzuhalde talep edil

mektedir.

İcabı konuşuldukta:

Bu gibi taleplere Meclisi Âlî muhatap 

olamıyacağına ve müstedinin emsali vatandaş

lar gibi kendi kabiliyeti dairesinde bir hizme

te intisap ile çalışması mümkün bulunduğuna 

mebni bu husustaki talebinin encümence ter

vicine imkân olmadığının kendisine bildiril

mesine karar verildi. '

Karar No. K. tarihi

247 4-III-1933
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«  A rzuha l  voiTiıleriıı 

N olur-

^  (luliları yer

242 M. F'fvzi Kf. ve ar- 

1700 kadaşlnn.

(ni!idc>ydıı ıııc\'ki- 

iııdc intikam soka- 

.yıııda No 3- 

İzıııir.

173

1012

K)0

72

910

HeytuHalı El', ve ar

kadaşları.

Zaviye sııllan ma

hallesinde (iîrebenc 

muhacirlerinden.) 

Afyon Kara il i sar.

(>l;ıl l'l’. \'c arka- 

daşJarı.

Camii kebir mahal

lesinde (Kıbrıs mu

hacirlerinden) . 

Silifke.

Mürşit Kf. ve ar. 

Alasonya ııuibadil- 

1( rinden.

Çınarlı mahallesi. 

Adana.

Arzuha l  hulâsası K ıu ' i i ı iK ' i ı  k a r a n  ve  n c  «e İK 'p le J i  v e r i l d i ğ i

Veraset ve intikal 

vericilerinden istis

naları.

İsknıı adi suıvtile 

muhassas emlâkin 

istihkaklarından faz

la kalan miktarının 

da bilâ bedel tem

liki.

Kendilerine tei'fiz edikıı hane ve araziden 

dolayı \eraset ve intikal vcn^isi istenilmekte 

oldu:^i!iıdan bahsile şikâyeti ha\’i (^elâl I'f. \'e 

.•U'kadaşlai'i larafmdaıı Silifkeden ve Beytullah Ef.

\ e arkadaşları tarafmdan Al’iyon K.'iraiıisnrıııdan, 

\e A\nstafa l evzi ve arkadi'şlan tarafından da 

İ/mirden N’iiksek Reisliğe K()iıderilip encümene 

verilen üç kıta ar/.ulıal üzerine Maliye vekâletin

den bilistifsar alınan tezkereler mütalea ve 

icabı müzakere olundu:

İstihkak haddi veya iskânı adi haddi fev

kinde borçlanma kanununa tevfikan yapılan 

temliklerde bilâhare temellük edenlerden mez

kûr k;mıına tevfikan borçlandıkları miktarlar 

affedilmiş bulunanlar me\'cut ise bunların 

i\a,z mukabili telakki edilmesine imkân bulun

mayacağına nazaran bu kabil temlikler veraset 

ve intikal vergisine tâbi olmak şartile diğerleri

nin yani istihkak mukabili olan temliklerle 

iskânı adi lıaddi dahilinde bulunan temliklerin 

veraset ve intikal vergisine tâbi olmamaları 

AU'clisi Alice kabul buyurulan 721 No. ve3() 

haziran 1932 tarihli karar iktizasından bulun

muştur . Binaenaleyh müstedilerin talepleri, 

mezkûr kararla vergiden istisnası kabul.edilen 

temliklere taallûk ediyorsa , isaf edilmiş oldu

ğunun ve bunun haricinde ise bir muamele 

yapılmasına imkân olmadığının kendilerine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

248 4-1II-1933

Kendilerine iskânı adî suretile muhassas 

birer hane ve dükkfn ile miktarı kâfi arazi

nin istihkaklarından mahsubu icra edildikten 

sonra kudreti tefevvüziyeleri haricinde kalan 

kısmının borçlandırılmasından sarfı nazarla 

bilâ bedel temlik edilmesi talebini havi Salih 

lif. ve arkadaşları tarafından Adanadan Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümene verilen arzuhal 

üzerine keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorul

muştu.

Gelen karşılıkta:

Mütcfevvizleriiı kudreti tefevvüziyeleri fev

kinde kalan emvalin borçlandırılması 1771 

No. kanunun ikinci maddesi icabından olup
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otıır- 

dııklarr ver
Arznhal hulâsası I']ıu‘iiiîion karan v(‘ ne s(‘l)(‘])t(‘iı v(m-İI(IİL!,İ

bu kabil m übadillerden istihkakları ancak bir 
haneyi nıalısnba kifayet etm eyenlerin, hanenin 
iskrnı adî derecesindeki aksamma nuınhasn- 
boi-çlannm 1886 No. kanunla affedilm iş o l
duğu ve Veivâletçe bu bapta yapılacak bir 
muamele olmadığı beyan k ılınm ıştır.

İcabı konuşuldukta:
iMiıstediIerin taleplerini terviç, yeni ahkam 

vazına m ütevakkıf olui') M eclis i A li ise vatan
daşların ancak mevcut kanun \'c nizamname
lere muhalif olarak maruz kald ık ları alıvalden 
m ütevellit şikâyetlerine muhatap olabileceğin
den ve ortada böyle b ir muamele de bulun
madığından ahkâmı mevzuanın tadiline mahal 
\e imkân olm adığın ın müstedilere b ild irilm e
sine karar verild i.

Karar No. K . tarihi

249 4-111-1933

475 Tahir Fıf. Tekaüdünün yeni
1287 Kenarbel gümrük kanuna göre icra \e

idare memuru sabıkı, müstahak olduğu
Kars. ikramiyenin do itası.

Tekaüdünün haksız olar^ık eski kanun ah
kâmına te\fikan yapıldığından ve 42 senelik 
liizmetine karşı ikramiye de verilm ediğinden 
bahsile şikâyeti ha\'i Karstan 'I'a lıir imzasile 
Yüksek Reisliğe gönderilip encümene \-erilen 
ar/uhal üzerine keyfiyet vekâleti aidesinden 
sorulmuştu.

G elen karşılıkta :
M um aileyhin Kenarbel gümrük idare me

murluğunda müstahdem iken açığ ı zuhur 
etmesi üzerine mahkemeye tevd i edilerek 
neticei muhakemede 15 lira cezayı naktiye 
mahkûm olmasına ve vücudünden de istifade 
edilmemekte bulunmasına mebni tasfiyeye tâbi 
tutulmak surttile tekaüde sevkedild iği \'e tas
fiye muamelesi ise yeni tekaüt kanununun 
neşrinden mukaddem yapılm ış olması hasebile 
son m em uriyet maaşı bulunan 1200 kuruş 
üzerinden ve o vakit meri olan ahkfm a tevfi
kan tekaüt maaşı tahsis olunduğu ve 65 yaşını 
ikmal etmemiş olmasından dolayi ikram iye 
almasına da imkân bulunmadığı beyan k ılın 
mıştır.

İcabı konuşuldukta-
Mumaileyhin tekaüde sevkedildiği tarihte 

meri olan ahkâma tevfikan maaş tahsis kılın

mış ve tahsis muamelesinin kanuna uygun
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rt Arzuhal verenlerin 

N ^  otur-

dııkları yer

Arzuha l hulâsası K n c i in u M i  k a i ‘ni'1 v ( ‘ n e  s(‘l)t‘|)t(Mi vc'i’ü d i ^ i

olmasından dolayı Divanca da tasdik edilmiş 

olduğu anlaşılmıştır. İstediği ikramiyeye ge

lince: o tarihteki ahkâma göre ikramiye almak 

için '30 seneyi mütecaviz hi/metie beraber 

ayni zamanda 65 yaşını ikmal eylemek te nuık- 

tazi olup müstedi her ne kadar :U) seneden 

fazla hizmet etmiş isede (>5 yaşını ikmal etmemiş 

olmasından dolayı kendisine ikramiye verilme

sine de imkân bulunamamıştır. Cereyanı lirle 

nazaran yapılan muamelede kanunsuzluk gö

rülmemiş olmakla keyfiyetin kendisine bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

273 Memet Çavuş. Ma- 

1116 latyalı.

Terakki mahallesin

de mukim. 

Zonguldak.

Teffiz edilen arazi 

için bilâhare noksan 

bedel alındığından 

bahsile yapılan mu

ameleden şikâyet.

318 senesinde imar ve ihya ettiği hali arazi 

bedeli mislile uhdesine ihale ve teffiz edildiği 

halde bilâhare bu arazi miktarının noksan 

olarak gösterildiğinden bahsile fazla addedilen 

miktarı için fahiş bedel istenilmesinden şikâ

yeti havi ,\\emet Çavuş ismile Zonguldaktan 

\'üksek Reisliğe gcHiderilen arzuhal tncüme- 

nimize verilmekle keyfiyet Maliye vekâletin

den sorulmuştu.

(jelen karşılıkta:

Mumaileyhe evvelce bedeli mislile vc mik

tarı muteber olmak üzere tefiiz edilen arazi 

miktarının noksan tesbit edildiği bilâhare 

tebeyyün etmesine mebni noksan gösterilen 

bu miktar için 1243 lira bedeli misil takdir 

edildiği ve bu bedelin itidali Vilâyet idare 

heyetince de tasdik kılındığı ve vaki şikâyetin 

bundan tevellüt ettiği beyan olunmuştur.

İcabı konuşuldukta:

MumaiUyhe bidayetcn yapılan teffiz mu

amelesinin, sonradan zuhur edecek fazlasının 

başkaca bedeli aranılmak üzere icra kılındığı 

sureti işardan anlaşılmasına ve esasen bu kabil 

teffizlerde miktar muteber olup bahusus 

takdir edilen bedeli mislin Vilâyet idare hey

etince de mutedil olduğu tasdik kılınmasına 

nazaran yapılan muamele usul ve mevzuata 

muhalif görülmemiş ve binaenaleyh müsted- 

inin bu baptaki şikâyeti varit bulunmamış
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13 Arzuhal verenlerin
"S o 1 ,5 adı, sanı ve otur-

(lukları yer
Arzuha l  hulâsası Kııcümeıı kai’arı vo ııe seb(‘pten vc'rildiği

olmakla keyfiyetin bu suretle kendisine b ild i
rilmesine karar verild i.

Karar No. K . tarihi

131
969

A li hf. İsmail lif. 
mahdumu.
32 nci daire 169/3 
No. lu hanede mu
kim 
Bursa.

Şehit olan çocukl;:- 
rmdan dolayı maaş 
tahsisi.

462
1317

l'eyzullalı
lincümen
Niîrde.

iiiiskâtihi

N'eni tekaüt kaıuı- 
nunun İdnrei husu
siye menuu lanna da 
teşmili.

251 4-111-1933

Kendisi aslen Bul^aristanm l ofça karyesi 
ahalisinden olup üç çocuğunu da ana vatanda 
tahsil e ttirenk  Türk ordusuna intisap ettirm iş 
olduğu halde üçünün de şehit düşmüş ve 
kendisi dahi bilâhare bıu'aya .yelerek Türk va- 
taudiişlığma kabul edilm iş olduğundan ve ih
tiyarlığına mebni bir işe de sahip olam ıyarak 
pek muhtaç bir halde kalm ış bulunduğundan 
bahsile lıiç olmazsa oğlu zabit Yaşar Kf. den 
dolayı müstahak olduğu yetim maaşının tah
sisi talebini havi Bursadan A li imzasile Yük 
sek Reisliğe gönderilip  encümene verilen ar
zuhal üzerine keyfiyet M . M . vekâletine yaz ıl
mıştı.

Oelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu;

Gerek  mumaileyh Yaşar Kf. nin gerek d i
ğer iki oğlunun şehadetleri tarihinde müs- 
tedinin Bulgar tebaasından bulunduğu için 
kendisine maaş tahsis edilmemiş olduğu \'e 
gerçi bilfıhare Türkiye tabiiyetini iktisap eyle
miş isede bu vaziyet te kendisine bir hak te
m inini istilzam etmeyeceği ve binaenaleyh 
şehit oğullarından dolayı maaş tahsisine im 
kânı kanunî olm adığı anlaşılm ış olmakla key
fiyetin kendisine b ild irilm esine karar verild i.

Karar No. K . tarihi

252 4-I1I-1933

İdarei hususiye memurlarına yeni tekaüt 
kanunu ahkâmının teşmili talebini havi Niğ- 
deden l'eyzullalı imzasile \'üksek Reisliğe gön
derilip  encümene verilen arzuhal üzerine bil- 
istifsar Dahiliye vekâletinden alınan kaşılık 
mütalea ve icabı müzakere olundu.

İdarei hususiye memurlarının da 1683 
No. yeni tekaüt kanunu dairesinde tekaüt mu
am elelerinin icrasına dair oalıı Inyihai kanu
niye ahiren A leclisi A jice  kabul edilm iş ve 
binaenaleyh müstedinin arzusu hâsıl olmuş 
olm akla keyfiyetin kendisine b ild irilm esine ka-
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238
1080

Ahmet Ef. 
avcıoğlu Musa uıah- 
dunıu.
Ödem iş hapishanesi. 
Yusu ilu  karyesinden. 
Ödem iş.

Mahkûm iyetinin iıa- 
talı olduğundan e\-- 
rakınm yeniden tet
kiki .

293 
1 13f)

Hellime I I .
Ke l hacıoğlu şehit 
Şabannı /e\’cesi. 
Aybey mahallesinden 
L^şak

Şüheda ikram iyesi
nin verilm euK sin
den şiknyet

Afii'e  M .

Ç ank ın lı O l i l  I:F. 
zade i iakkı 1 i', kızı. 
Çankırı.

Kesilen maaşının 
tekrar tahsisi veya 
ikram ive \erilmesi.

rar verild i.
Karar No. 

253

K . tarihi 

4-111-193 3

Hakkında verilen mahkûmiyet kararında 
hatayı A d lî olduğ'undan bahsile evrakın ın 
celbedilerek yeniden tetkiki talebini havi Ö d e 
mişte mahpus Ahmet imzasile Yüksek Reis
liğe oöndtrilip  encümene verilen arzuhal üze
rine keyfiyet A d liye  \eknh'tinden sorulmuştu.

(je len  karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu.

Merkumun bir katil maddesinden dolayı 
15 sene ağır hapse ve 600 lira tazminat ita 
sına malıkûm olup karan vakiin Tem yiz malı- 
kemesince de tasdik edilm iş olduğu anlaşılm ış 
\'e mezkûr tezkere mündericatına nazaran müs- 
tedinin tal- bini isafa mahal ve imkân görü l
memiş olm akla keyfiyetin kendisine b ild ir il
mesine karar verild i.

Karar No. K . tarihi 

254 4-111-1933

Şehit zecinden dolayı istihkakı olan ikra- 
m iyevi henüz alamadığından bahsile şikâyeti 
ha\'i I lalime imzasile Uşaktan Yüksek F'îeisliğe 
K()iıderilen arzuhal encümene verilm ekle key
fiyet M . M . vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık ile bağlı olan evrak müta- 
lea ve icabı müzakere olundu:

Müstediyeye kocasından müstahak olduğu 
şüheda ikram iyesinin şimdiye kadar verilm e
mesi yanlış b ir zehaba müstenit olup maahaza 
bu zehabın bilâhare tashihi üzerine mumailey- 
hanm istihkakı bulunan ikram iyenin verild iğ i 
anh'şılm ış olm akla keyfiyetin kendisine b ild i
rilmesine karar verild i.

Karar No. K . tarihi

255 4-111-1933

Zevc i M ülâzim i evvel Hacı Hüseyin Kf. nin 
şthadetinden sonra teehhül etmiş isede bu 
kocasının da \efat eylemesi üzerine muhtaç 
bir h.'ilde kaldığından bahsile evvelk i zevcin
den muhassas olup katedilm iş olan maaşın 
iadeteıı tahsisi \'eya münasip m iktar ikram iye
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verilme?!’ Afife iınzasile Çankırıdan Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümene verilen arzuhalde

■ talep edilmesi üzerine keyfiyet M. M. Vekf’İç

linden sorulmuştu.

Oelen karşılık mütalea \'e icabı müzakere 

olundu:

j \'eni askerî ve mülki tekaüt kammuııda 

! bu misillû kesilen maaşlarm iadeten tahsisine 

I veya buna mukabil ikramiye verilmesine dair 

; ahkâm bulunmadığı ve mevzuat haricinde bir 

şey yapılmasına da imkân olmadığı cihetle 

! talebi terviç edilemeyeceğinin müstediyeye 

bildirilmesine ve arzuhaline bağlı olan şehit 

vesikasının da .gönderilmesine karar \-erildi.

Karar No. K. tarihi

256 4-111-193:3

2 8 8

1131

H. Rüştü Ef. Renli- 

zade.

Eskişehir otelinde.

Haksız yere fabrika

sının satılmasından 

vSİkâyet.

Kastamonudaki fabrikasının haksız yere 

İcraca satıldığından bahsile şikâyeti havi 

Hüseyin Rüştü imzasile Yüksek Reisliğe gön

derilip encümene verilen arzuhal üzerine key

fiyet Adliye vekâletinden sorulmuştu.

Oelen karşılıkta:

müstedinin muhtelif mahallere olan borcun

dan dolayı kanunen lâzımgelen telıliğat vc 

ilânat tamamen yapılarak haczedilen hane ve 

fabrikasının satıldığı ve icra muamelâtının Tem

yiz mahkemesinin tetkikinden geçerek tasdik 

edildiği maiıallinde yaptırılan tahkikata atfen 

beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Yapılan muamelede kanunsuzluk bulunma

dığı ve binaenaleyh müstedinin şikâyetinde 

haklı olmadığı anlaşılmış olmakla keyfiyetin 

bu suretle kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

257 4-111-1933

211_,

1052

İlyas FJ.

Maraş ınüddei umu

miliğinden müte

kait.

Kayseri.

Harcırah matlubu

nun verilmesi.

Harcırahtan matlubu olan mebaliğin iıenüz 

tesviye edilmediğinden bahsile bir an evvel 

verilmesi esbabının istikmali talebine dair 

sabık ınüddei umumilerden llyas Bey tarafın

dan Kayseriden Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

Adliye vekâletinden sorulmuştu.



- 23 -

3
N /'i. U

Arzuha l vcronleriîi 

adı, sanı vo otui'- 

( lu k lan  v('r

Ar/.ıılıal hulâsası K n c i i ı ı u * ! !  k a r a n  vc' nt* s(.'l)(*i)teıı v e r i l d i ğ i

Oclrıı karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Mumaileyîıin Q28 senesinde Pazarcık 

tahkikatına .s:idip s^eldiği zamana ait harcırah

tan alacağı olan Dİ lira 26 kuruş için henüz 

.ti()nderiJmeyrn düyun ilmühaberinin irsali 

hususunun mahalline yazıldığı ve binaenaleyh 

bu baptaki muamelenin ikmali derdest olduğu 

anlaşılmış ve bu muamelenin tekâmülünde 

mezkûr matlubun muahhar ahkâm dairesinde 

sureti tesviyeye raptı tabiî bulunmuş olmakla 

keyfiyetin mumaileyhe bildirilmesine karar 

verildi.

K'r.rar No. K. tarihi 

258 4-III-1933

486 Bellice H.

1343 Müteveffa kâtip Ali 

Riza FJ. kerimesi. 

İstanbul - Aksaray.

Müteveffa pederin

den dolayı maaş tah

sisi.

Müteveffa pederinden dolayı müstahak oldu

ğu maaşının tahsisi için M. M. vekâletine de- 

fetle vaki olan müracaatine cevap alamadığmdan 

bahsile mezkûr marşın bir an evvel tahsisi es- 

babınm istikmali İstanbuldan Behice imzasile 

Yüksek Reisliğe j^önderilip encümene verilen 

arzuhalde talep edilmesine ve müstediye, pe

derinin İstanbul limanlar Dairesi ketebesinden 

olduğunu arzuhalinde beyan etmesine mebni 

keyfiyet İktisat vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Müstediye Behice Hanınım pederi Ali Riza 

Kfendinin vekâlette hizmet ettiğine dair bir 

kayde tesadüf edilmediği gibi bu hususta ve

kâlete bir müracaat te vaki olmadığı beyan 
kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Müteveffa pederinin memuriyeti doğru bir 

surette dercedilmek suretile Vekâlete müracaat 

etmesi lâzımgeleceğinin ve yeni tekaüt kanu

nu ahkâmına göre kendisine maaş tahsisi iktiza 

ediyorsa bu müracaati üzerine Vekâletçe muk- 

tazasına tevessül edilmesi tabiî buhıiîduğunun 

mumaileyhaya bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

259 4-İII-1933
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nündeki z: rar ve ! \'edinde bulunan zarar ve ziyan mazbatası 
ziyan nıazbatrsı Kiulı- m uhteviyatınnı bir sureti tesviyeye raptı ve 
te\'iyalımıı b ir sureli yahut eınl;‘U< bedelinden borcu olan ıııebali.î^le 
tc^\ iyeyt‘ raptı. mahsubunun icrası lalebine dair l ’rfadan Bekir

Kfunil imzasilc N'üksek Reislice .ı^önderilip 
encümenimize verilen rrzuhr.l ü/eriııe ke\ fi\'ct 
.Maliye vt krletine yazıhınştı.

Cjtlen karşılık n.ütaha ve icabı müzakere 
olundu:

Mübadeleye .i^ayrıtâbi eşhrstan metrûk 
olup harpte nuskence mutazarrır olanlara 
karşılık gösterilm iş olan emlak bilâhare intişar 
eden 1771 No. tem lik kanununun o ncı mad
desi hükmüne te\fikan Hâzineye intikal etmiş 
aldıığu cihetle bu emlâk bedellerinin harik- 
zedelerc tevziine imkân olmadıi>ı yazılm ıştır.

İcabı konuşuldukta;
Mezkûr mazbata m uhteviyatı hakkında şim

d ilik  bir muamele yapılmasına ahkâmı müte- 
ahhire müsait olmadığından ve atiyen bunlar 
hakkında bir karar ittihaz ed ild iğ i takdirde 
müstedinin de bundan istifade etmesi tabii 
bulunduğundan keyfiyetin bu suretle kendi
sine b ild irilm esine karar verild i.

Karar K o . K . tarihi

260 4 - 111- 1 0 3 '3

()T Nccati Pf. 
y o 3 Sarıdere kr.ryısinde 

mukim .
Püzce.

Tekrar Aü ıallim liğe 
iadesi veya brşka 
bir hizmete tayini 
ve bu da olmazsa 
tekaüdünün icrası.

Muallim likten haksız yere ç ıkarılm ış oldu
ğundan bahsile tekrar m uallim lik meslekine 
iadesi ve bu olmazsa başka bir memuriyete 
tayini ve bu cihet de mümkün olm adığı tak
dirde tekaüdünün icrası talebini havi K ır ık  
köyünden N'üksek Reisliğe gönderilip  encü
mene verilen arzuhal üzerire keyi'iyet M aarif 
vekâletinden sorulmuştu.

Oelen karşılıkta:
.VUımaileyhin mezkûr köy muallim  mu- 

a\-ini iken I)e\ ie t imtihanında muvaffak 
olmamasına mebni ilk tedrisat kanununun 
44 üncü maddesi mucibince M aarif mes
lekinden affedild iğ i ve münasip başka bir 
memuriyet te halen olmadığı gibi şimdiye 
kadar olan hizmet müddetinin 13 smeden 
ibaret olmasına ınebni tekaüt hakkını da iktisap 
etmemiş bulunduğu işar kılınm ıştır.
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İciibı konuşuldukta:

Mumaileyhin inıtihanda ınu\affak olmaması 

ııuu'llimlikten çıkanlmasnıı mu(̂ i|) olduğu 

cilıctle bu nıcslekc iade cdilemiyeceği 

kendisine münasip bir in'zmette bulunınama- 

SHia ve gerçi 10 sene Nahiye Müdürlüğünde 

ve 7 sene de muallimlikte istihdam kılmdığmı 

arzuhalinde beyan etmekte isede tekaüt müd

detine istihkak kesbetmek lâakal 25 sene res

mî devairde bilfiil hizmet etmekle meşrut 

olup mumaileyhin resmî hizmet müddeti 

dahi 25 seneye baliğ olmamakta bulunma

sına nazaran taleplerinin hiç birini isafa imkan 

görülmemiş olduğundan keyfiyetin kendisine 

bil-iirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

261 4-Iİ1-1933

272 M. Talat hf. Daya 

I I İ 5  vekili.

Hükümet civarmda. 

Oazi Antep

Dava vekillerinin ba

roya kabul edilme

leri.

Kanunlarla daha az iştigal eden müstantık 

ve hakimlerin beş senelik hizmetleri nazara a- 

imarak barolara kayitleri icra edildiği halde 

bütün kavanine i-şina olan ve .20 seneyi müte

caviz dava vekaletinde bulunanlarnı kabul 

edilmemeleri mantıka pekte uygun olmadığından 

bahsile kanunî sebepler nazara alınarak memnu- 

iyetin bertaraf edilmesi Gazi Antepten Talat, 

Mahmut ve Ahmet FJ. 1er tarafından Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümene verilen iki kıta 

arzuhalde talep edilmesi üzerine keyfiyet Ad

liye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Avukatlık kanununun ahkâmına nazaran 

Avukatlık şeraitini haiz olmayan dava vekille

rinin barolara kayit ve kabullerine kanunen 

mesağ olmadığı ve kanunun tayin ettiği iıudut 

haricinde ittihazı muameleye de imkân bulun

madığı cihetle talepleri terviç edilemiyeceği- 

nin nıüstedilere bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

262 4-1II-1933
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Resmiye M. 

Kemaliye mektebi 

muallimlerinden. 

Kilis.
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V'ekâlet inzibat ko

misyonunca hakkm- 

da verilen tevbih 

kararından şikâyet.

Vei<âlet inzibat komisyonunca Iıaksız bir 

surıtte verilen tevbih kararına itirazen Şûrayi 

devlete müracaat etmiş isede müruru zaman 

noktasından davası reddedildiğinden bahsile 

şikâyeti havi Resmiye imzasile Kilisten Yük

sek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhal üzerine keyfiyet Maarif vekâletinden 

sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Kemaliye mektebi muallimi olan muma- 

ileyha hakkında inzibat komisyonunca verilen 

tevbih kararını istilzam eden ve mezkûr kar

şılıkta serdedilen esbap dolayısile yapılan 

muamelede haksızlık ve kanunsuzluk fgörül- 

memiş ve binaenaleyh müstediyenin bu bap

taki şikâyeti varit bulunmamış olmakla key

fiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

263 4-I1I-1933

Kâzım Ef.

836 I Askerlik dairesi he

sap memuru.

' Sivas.

Sivas Kız muallim 

Mektebine namzet 

olarak kaydedilen 

kızının halen sınıfa 

kabul edilmemesin

den şikâyet.

Sivas Kız muallim Mektebinin ikinci sını

fına girecek evsaf ve şeraiti haiz olmasına 

mebni bu sınıfa kaydine muvafakat edilen 

kızının elan kabul edilmediğinden bahsile 

şikâyeti havi Sıvastan Kâzını imzasile Yüksek 

Reisliğe çekilip encümene verilen telgrafname 

üzerine keyfiyet Maarif vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu:

iMumaileyhanın mektebe girmemesi sımf 

kadrosunun müsait olmamasından ileri geldiği 

ve maahaza Sıvasta kızlar için başka bir mek

tep bulunmadığı düşünülerek kabulü için 

mektebe emir verilmiş olduğu anlaşılmış ol

makla mektebe müracaat etmesinin müstediye 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

264 4-III-1933
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224 Osman Ef. ve Ar. 

1065 Kargı nahiyesi ihti

yar heyeti. 

Kastamonu.

Arzuhal hulnsnsı Encüm en ka ra r ı ve ne sebepten verild iğ i

Nahiyelerinde lâğve-| 

dilen tapu memur- ' 

luğile vergi kâtipli

ğinin yeniden tesisi.

Nahiyelerindeki tapu memurluğile vergi 

kâtikliği lâğvedildiğinden ve halbuki nahiye 

nüfusunun kesretine ve hududunun vüsatine 

ve bahusus kaza merkezine uzak olmasına 

mebni halkın bu yüzden müşkülâta maruz 

kalmakta olduğundan bahsile mezkûr memur

lukla kitabetin tekrar tesisi talebini havi Kargı 

Nahiyesi Heyeti ihtiyariyesi tarafından Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene veril

mekle keyfiyet vekâleti aidesinden sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

1331 senesi iptidasından itibaren bilumum 

nahiye vergi kitabetile tapu memutlarının ilga 

edilmiş olmasına binaen Kargı nahiyesinde 

müstahdem vergi kâtibi ile tapu memurunun da 

bizzarure vazifelerine nihayet verilerek bu me

muriyetlere ait muamelenin, nahiyenin merbut 

bulunduğu Kazaya devredildiği anlaşılmış ve 

umumî bir surette tatbik edilen bu muamele

den Kargı nahiyesi istisna edilerek orada 

yeniden vergi kâtipliğile tapu memurluğu 

ihdasına bittabi imkân bulunmamış olmakla 

keyfiyetin müstedilere bildirilmesine karar 

vefi idi.

Karar No. K. tarih

265 4-111-1933

152 Ahmet Ef. ve ar. 

990 Gebe çınar karyesi 

ihtiyar heyeti. 

Gönen

Ziraat Bankasından

muavenette

nulması.

bulu-

Mahsulleri kâmilen fareler tarafından tah

rip edildiğinden bahsile Ziraat bankasından mu

avenette bulunulması Gönen kazasına tâbi mü

teaddit köylerin muhtarları tarafından Yüksek 

Reisliğe çekilip encümene verilen telgrafname- 

de talep edilmesi üzerine keyfiyet İktisat vekâ

letine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müstediler tarafından vaki olan istikraz 

talebinin imkân dairesinde nazarı dikkate alın

masının Banka umum müdürlüğünden mahallî 

Ziraat bank sandığına tebliğ edildiği gibi 

muhtacı muavenet zürraa banka mevzuatı da

iresinde mümkün olan muavenetin ifası husu

sunda da icap eden talimatın verildiği anla

şılmış olmakla keyfiyetin müstedilere bildiril-
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346 

1194

\\. Basri Ef.

Tabur kftipliğinden 

mütekait.

Zeyn k caddesi yeni 

akıl sokak No. 7 

İstanbul - Fatilı.

Nisbeti askeriyesi 

kesildiği tarihten 

tekaüt aidatının ia

desi tarihine kadar 

olan tekaüt maaşla

rının itası.

580 Satılmış Ef.

60Q I Dibecik çiftliğinde 

mukim.

meşine karar verildi

Karar No. 

266

K. tariiıi 

4-I1I-1933

Nisbeti askeriyesinin kesilmesinden dolayı 

15 20 numaralı kanun mucibince tekaüt aida

tını almış isede bu kanunun neşri tarihine 

kadar tekaüt maaşlarını almadığından bahsilc 

bunların da tesviyesi talebini havi Fatihten 

Haşan Basn imzasile Yüksek l^eisliğe gönde 

rilen arzuhal encümene verilmekle keyfiyet 

M. M. vekâletinden sorulmuştu.

Oelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Nisbeti askeriyeleri kesilenlere mezkûr

1 520 numaralı kanunun neşri tarihine kadar 

tekaüt maaşı verileceğine dair kanunî ahkâm 

olmamasına ve kanun haricinde muamele ya

pılmasına da imkân bulunmamasına nazaran 

talebi terviç edilemeyeceğinin müstediye bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

267 4-II1-1933

Hayvanlarının haksız 

yere kaçak addile 

vergi tarhed ilme

sinden şikâyet.

031 sayımında deftere yazdırmamış oldu

ğu hayvanlarını kaydettirmek maksadile vaki 

müracaatine rağmen bunların kaçak addedile

rek vergi tarlıedilmesinden şikâyeti havi Di

becik çiftliğind n Satılmış imzasile Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümene verilen arzuhal 

üzerine keyfiyet Maliye vekâletinden sorul

muştu.

Oelen karşılıkta:

Mumaileyhin saynn müddeti zarfında hay

vanlarını kaydettirmemiş ve kanunî 'müddetin 

mürurundan sonra 18-4-031 tarihinde müracaat 

etmiş olmasına mebni hayv'anları hakkında 

kaçak muamelesi tatbik olunmuş ve vaki mü- 

racaati üzerine keyfiyetin İdare Heyetince de 

tetkik ve tasdik edilmiş olduğu ve şukadar ki 

mumaileyh yoklama müddeti zarfında müracaat 

eylediğine göre hayvanlarının kaçak addedilerek 

beş misil üzerinden değil, yoklamada meydana 

çıkarılanlar misillû üç misil üzerinden vergiye 

tâbi tutulması iktiza ederek bu hususun ıslahı 

lüzumunun Ankara vilâyeti Defterdarlığına
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yazıldığı işar kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

1 839 No. hayvanlar vergisi kanununda kayit 

müddeti Nisanın birinden onbeşinci g^ününe 

kadar olarak kabul edilmiş olmasma ve müs- 

tedinin de mezkûr müddetin mürurundan 

sonra ve fakat yoklama müddeti zarfında mü

racaat etmiş bulunmasına nazaran Vekâletin 

işarı kanuna uygun görülmüş olmakla keyfi

yetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

795 M. Sudi l:f. ve ar- 

836 kadaşları.

Camiiatik ihtiyar he

yeti.

Ilgın.

Ziraat bankasına o- 

lan borçlarının 5 

sene tecili.

760 Ser ver II.

797 Alidede mahallesin

de bakkal '̂akir h;:- 

nesinde.

Adana.

Müteveffa oğlundan 

dolavı maaş tahsisi.

268 4-111-1933

On senedenberi birer suretle mahsullerinden 

istifade edememeleri dolayısile Ziraat banka

sına olan borçtannı veremediklerinden ve bu

nun bir sene tecilinden ise ameli hiç bir faide 

hâsıl olmayacağından bahsile beş sene tecili 

talebini havi Ilgın çiftçileri namına müteaddit 

heyeti ihtiyariyeler tarafından Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal üzerine keyfiyet İktisat ve

kâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Mezkijr çiftçiler tarafından vaki olan tecil 

talebinin ehemmiyetle tetkik edildiği ve mevzu 

esasat dairesinde muamele ifası lüzumunun 

banka Umum Müdürlüğünden mahallî Zirart 

bankası sandığına tebliğ kılındığı anlaşılmış 

olmakla keyfiyetin müstedilere bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

269 4-111-1933

İzm irde \-azife uğrunda vefat eden oğlu bi

rinci mülâzim Ali Nahit f:fendideıı dolayı müs

tahak olduğu maaşın henüz tahsis edilmeme- 

sindtu bahsile şikâyeti havi Adanadaiı Server 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet M. M. vekâ

letinden sorulmuştu.

Bu bapta tamikan icra edilen tetkikata ve 

Adana askerlik şubesile cereyan eden muhabe

reye atfen alınan son karşılıkta:

Çıkarılan nüfus kaydinden 3 18 doğumlu 

ve Adanalı olduğu anlaşılan mumaileyhin Is-
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tiklâl liarbinde kendisinin 314 doğumlu ve 

14918 kayit numaralı İzmirli ihtiyat mülâzımı

I göstererek tavzif ve istihdam kılındığı ve hal

buki gösterdiği numaranın 5-2-334 tarihinde 

Konya hastanesinde vefat eden ihtiyat mülâ- 

zimi Serezli Ahmet oğlu ve 308 doğumlu 

Omer Faruk lifendi isminde birine ait olduğu 

gibi esasen kendisinin kaydine de tesadüf edil

mediği cihetle müstediye hakkında yapılacak 

bir muamele olmadığı beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Zabitlikle alâkası olmayan ve İstiklâl har

binde kuyudatın Ankarada olmadığından bilis

tifade müteveffa bir müiâzimin kayit numara

sını mal edinerek kendisini zabit göstermek 

suretile tavzif edilmiş olduğu anlaşılan muma

ileyhten dolayı validesine maaş tahsisine im

kânı kanunî bulunmamış olmakla keyfiyetin 

mumaileyhaya bildirilmesine karar .verildi.

Karar No. K. tarihi

' 270 4-111-1933

458 , Şükrü Ef.

1312, Elâziz harir kontrol 

memuru.

Zaferimillî oteli M-2 

! Ankara.

Açık maaşlarının 

tesviyesi ve bir 

memuriyete tayini.

İktisat vekâleti sabık memurlarından olduğu 

halde mâliyece yolsuz olarak tasfiye ve bilâ

hare Devlet şûrasına v'aki müracaati üzerine 

tasfiye karan refedilmiş isede açıkta kaldığı 

müddet maaşı verilmediği gibi halen bir 

vazifeye tayin kılınmadığmdan bahsile şikâyeti 

havi Şükrü imzasiie Yüksek Reisliğe verilip 

encümene havale edilen arzuhal üzerine key

fiyet Maliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin Maliye vekâleti inzibat ko

misyonunca tasfiyesine karar verilmesi evvelce 

Tuz inhisar idaresinde istihdam edilmesinden 

mütevellit olup maahaza Şûrayi devletçe 

tasfiyesinin refine karar verilmiş olduğu 

ve şu kadar ki Vekâletçe münhal bir hizmet 

olmamasına, memuriyeti sabıkası da E'.lâziz 

harir kontrol memurluğu bulunmasına mebni 

bir memuriyete tayini hususunun İktisat vekâ

letine yazıldığı ve istediği açık maaşlarına 

gelince; bu gibi tasfiyeye tâbi tutulupta tas

fiyesinin refine karar alanlara açık maaşı 

itasına mesağı kanunî olmadığı beyan kılın

mıştır.
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İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin, vaziyeti memurin kanununun 

85 ci maddesine tevafuk etmemekte olma- 

sma ve maaşa istihkak ise vazife ifasile kabil 

ve meşrut olup evvelce tasfiyeye tâbi tutula

rak bilâhare tasfiye kararları refedilmiş olan

lara uhdelerinde bir memuriyet olmaması ve 

bir hizmet ifa etmemiş bulunmaları hasebile 

maaş itasına mesağı kanunî olmamasına 

mebni mumaileyhin maaş hakkındaki talebi

nin isafı mümkün olmadığının ve bir memu

riyete tayini ise mensup olduğu vekâletin 

takdirine taallûk ettiği cihetle oraya müracaat 

etmesi lâzımgeleceğinin müstediye bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. 

271

K. tarihi 

4-111-1933

Reis M. M. Kâtip 

Rize İstanbul Muğla 

Atıf Ziyaettin Nuri

Aza Aza Aza Aza

Bilecik Bursa Gazi Antep Hakârî 

Havrettin Af. Fehmi Şahin İbrahim

Aza Aza 

Kayseri Yozgat 

A. Tevfik A. Cevdet
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ikraıııiycs'ııiii biran 

tvvfi tesviyesi.

\'eni tekaüt kanunu nıucibiııce tekaüdü 

icra edildi;ji halde müstahak oldıı,t;u ikrami

yesinin henüz verilmemesinden §ikc'yeti Iıavi 

'I'rabzondan Nazmi imzasile \ üksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen arzuhal üzerine 

keyfiyet Maliye vekMetindeiı sorulmuştu.

üelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Gerek düyuna kalmış olmasından, gerek 

tahsisatı me\'cut bulunmamasından dolayı 

verilememiş olan bu gibi ikramiyelerin karşılıği 

temin edilerek tesviye edilmekte olduğu anla

şılmıştır. f3u itibarla mumaileyh te müstahak 

olduğu ikramiyeyi şimdiye kadar almış olacak

tır. Maahaza iıâlâ almamış ise muahhar ahkâma 

göre sureti tesviyeye rabtı zımnında Vekâlete 

müracaat etmesinin kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

272 5-1II-103 3

172 Ali R z ı Bey.

1011 sabık Manyas na’n-

' yesi tapu memuru,

i Moloz nirh llesinde.

! Bandırma

Rumelide sepkedeıı 

hizmetinin kabulu 

suretile tt-kaüdünün 

icrası.

Manyas nahiyesi tapu memurluğundan tas

fiyeye tâbi tutulmuş isede Rumelide müddeti 

medide sepkeden hizmetleri nazarı itibare alın- 

mıyark son defaki bir kaç senelik hizmeti ü- 

zerinden biı:-miktar para verilmekle iktifa e- 

dildiğinden bahsile şikâyeti havi Ali Rıza im

zasile Bandırmadan Yüksek Reisliğe gönderi

lip encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin Bulgar harbi neticesinde Tür- 

kiyeye avdet etmiyerek meî'.’eketinde kalmak 

suretile Türk tabiiyetini kayl.^’ .niş \̂e bilâhare 

mübadele suretile ana vatana avdet eylemiş 

olmasına ve bu gibilerin ise evvelki hizmetle

rinden dolayı tekaüt haklan sakıt olacağı 325 
tarihli tekaüt kanununun on birinci maddesi 

ahkâmı iktizasından bulunmas’na ınebni ahiren 

istihdam edildiği mezkûr tapu memurluğundan 

tasfiyesinde bittabi eski hizmetleri nazarı iti

bara alınmıyark üç senelik iıizmetteıı dolayı 

kanunî hakkı olan 54 liranın tesviyesile alâka

sının kesildiği bıyan olunmuştur.
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İcabı konuşuldukta:

Bu bapta yapılan muamele kanuna uy

gun olup fazla bir şey talebine hakkı olma

dığının müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

273 5-1II-1933

61 Ahmet Ef.

8gg ; Van müddeiumumi 

sabık kâtibi. 

Habippaşa cadde

sinde.

Kars.

Harcırah matlubu

nun tesviyesi.
928 senesine ait olarak matlubu olan har

cırahı henüz alamadığından bahsile şikâyeti 

havi Ahmet imzasile Vandan Yüksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen arzuhal üzerine 

keyfiyet Adliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu;

Yan zabıt kâtipliğinden tasfiyeye tâbi tutul

muş olan rnüstedinin harcırahtan alacağı olan

303 lira 85 kuruşa ait tediye emrinin mahal

line gönderildiği anlaşılmış olmakla Van Def

terdarlığına müracaat etmesinin kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

274 5-I1I-1933

331 M. Tevfik B. İstenilen harcırah

1176 Gümüşane askerlik farkının alınmaması. 

' şubesi mülhakı K. 

yüzbaşı.

Gümüşane.

Trabzon askerlik şubesi mülhakı iken Van 

hudut taburuna tayin kılınmış ve fakat yolda 

eşkıyalar tarafından soyulması üzerine mahalli 

memuriyetine gidemeyerek kolordu merkezi 

olan Erzuruma gitmeğe mecbur olmuş oldu

ğundan ve bilâhare dokuzuncu kolordu yedinci 

şubesine nakli icra edilmesine mebni Vana 

kadar almış olduğu harcırahtan bir kısmının 

istirdadına kıyam edildiğinden bahsile maruz 

kaldığı zararlar nazarı dikkate alınarak bu 

paranın tahsilinden sarfınazar edilmesi hak

kında Yüzbaşı Tevfik Ef. tarafından Oümü- 

şaneden Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet M. M. vekâ

letine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere
olundu;

Mumaileyhin eşkıya taarruzuna uğraması 

harcırah farkının alınmaması için kanunî bir 

sebep teşkil etmeyeceğine ve mevzu ahkâm 

haricinde bir muamele yapılmasına da imkân
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358
1205

332
1177

Hacı Ahmet Ef. ve 

arkadaşları.

Ali Rıza Ef. ve 

arkadaşları.

Kozan.

Mahkûmiyetlerinin

affi.

79
917'

Tryandafilos Ef. 

Avukat.

İstanbul.

olmamasına mebni talebi is’af edilemeyeceğinin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

275 5-III-1933

Mürettep iflâsların 

önüne geçilmesi için 

yeni ahkâm vazı.

Birer suretle vaki olan mahkûmiyetlerinin 

affile lûtfu madelete mazhariyetleri hakkın

da Kozan hapisanesînden Hacı Ahmet ve 

arkadaşları tarafından Yüksek ReisHğe gönde

rilen arzuhal ile Ali Rıza ve arkadaşları tara

fından verilen diğer bir arzuhal encümene 

havale edilmekle keyfiyet Adliye vekâletine 

yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Af ve tecil kanunundan istifade edememiş 

olan müstedilerin aflerini mucip kanunî bir 

sebep olmamasına nazaran taleplerini isafa ma

hal ve imkân bulunmadığının kendilerine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

276 5-III-1933

İstanbulda vuku bulan uydurma ve muvaza

alı iflâslardan dolayı hakiki alacaklıların ve bu 

meyanda müvekkillerinin mutazarrır oldukla

rından bahsile bu kabil müretteb iflâsların 

önüne geçilmesi hakkında Triandafilos imzasile 

İstanbuldan Yüksek- Reisliğe çekilip encümene 

verilen telgrafname üzerine keyfiyet Adliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu;

Mumaileyhin bu baptaki müracaati eski 

icra ve iflâs kanununun maksadı temine kifa

yet edecek ahkâmı ihtiva etmediği noktasına 

matuf olup mezkûr kanun bilâhare hükümden 

iskat edilerek yeni icra ve iflâs kanunu meri

yete geçmiş bu kanun ise müstedinin serdet- 

tiği mahzurları izaleye delâlet edecek ahkâm ve 

esasatı cami bulunmuş olmakla keyfiyetin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

277 5-III-1933
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169 i 

1008 İ

Ali Sami B. ve ar. 

Belediye reisi. 

Gelibolu.

Gelibolu ve mül- | Gelibolu ve mülhakatında bir kaç senedir 

hakat çiftçilerine muhtelif arızalarla mahsulâtın hasara uğradı-

muavenette bulunul

ması.

77.5_ 

812 '

ğından bahsile çiftçilerin muhtaç oldukları 

tohumluğun temini talebine dair Gelibolu 

belediye reisi ile arkadaşları tarafından Yük

sek Reisliğe gönderilen arzuhal encümene 

verilmekle keyfiyet İktisat vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Mezkûr çiftçilerin bu baptaki ihtiyaçları 

Ziraat bankasınca nazarı dikkate alınarak 

muktazi tohumluğun mubayaasile tevzii 

temin edildiği anlaşılmış ve bu suretle 

müstedilerin talepleri isaf kılınmış olmakla 

keyfiyetin kendilerine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

278 5*111-1933

Şerife Ruhsar H. Bağlanan yetim ma- 

Saraçlar çarşısında j aşının emsalinden az 

Arpacızade Muşta- I olmasından şikâyet, 

fa Ef. hanesinde. |

Kayseri. i

299

Yeni tekaüt kanunu mucibince bir binbaşı 

zevcesine bağlanan maaş müreffeh surette ge

çindirecek miktarda olduğu halde kendisine 

ayni rütbedeki kocasından muhassas maaşın 

lâşey mesabesinde olduğundan bahsile şikâyeti 

havi Ruhsar imzasile Kayseriden Yüksek Reis

liğe gönderilip encümene verilen arzuhal üze

rine keyfiyet M. M. vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Mumaileyhaya muhassas dul maaşı kocası

nın vefatı tarihinde meri olan eski tekaüt ka

nunu ahkâmına tevfikan tahsis kılınmış ve 

bunun tezyidine ise kanunen imkân'bulunma

mış olmakla keyfiyetin kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

279 5-III-1933

Nedim Ef. Binbaşı. I 30 sene hizmet et- ' Bilfiil mesbuk olan hizmeti 30 sene oldu-

1142! Karagümrük Lüğüm- tikten sonra tekaüt ' “

! cüler caddesi Şakir I edildiğinden ikra-

2İ38İ sokağı No. 1 ! miyesinin verilmesi.

! İstanbul.

ğu halde 29 sene olarak hesap edildiğinden 

ve bu ise ikramiyeden mahrumiyetini intaç 

eylediği gibi esasen tekaüdü de haksız olarak 

icra edildiğinden bahsile müstahak olduğu ik

ramiyesinin verilmesi Nedim imzasile îstan- 

buldan Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhalde talep edilmesi üzerine keyfi-
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338 i 
î  1851

Fahri Ef.

Orta mektep resim 

muallimi.

Çankırı.

Tasfiyesi refedildi- 

ğinden açık maaşı 

verilmesi.

yet M. M. Vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Bu hususta tekrar icra edilen tetkikata na

zaran müstedinin 2 kânunusani 317 tarihinde 

Harbiye mektebine dahil olup 27 nisan 931 
tarihinde tekaütlüğü tasdiki âliye iktiran etmiş 
olmasına nazaran bilfiil hizmetinin 2Q sene 3 
ay ve 9 güne baliğ olduğu ve bu itibarla ik

ramiyeye istihkak kesbetmediği anlaşıldığı gibi 

bu baptaki talimatnamenin tayin ettiği sicil 

müddeti kadar kıtada istihdam edildikten sonra 

sicilli tanzim ve müselsel âmirleri tarafından da 
vazifesinin ehli olmadığı tasdik kılınmasına 

binaen tekaüdü icra edildiği beyan olunmuştur.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin tekaüdü kanunî bir icaba 

müstenit olduğu gibi hizmet müddetinin 30 
seneye baliğ olmadığı da yeniden icra kılınan 

tetkikat ile tebeyyün etmiş olmasına ve ikra

miye alınması ise kanunen bilfiil 30 sene hiz

met ile meşrut ve mukayyet bulunmasına naza

ran mumaileyhin her iki iddiasının dahi kanunî 

bir esasa istinat etmediği anlaşılmış olmakla 

keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

280 5-111-1933

Çankırı Orta mektep resim muallimliğin

den tasfiyeye tâbi tutulmuş iken bilâhare 

Devlet şûrasınca tasfiyesi refedilmi^ olduğun

dan bahsile açıkta kaldığı müddet için maaş 
itası hakkında Fahri imzasile Çankıradan Yük

sek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhal üzerine keyfiyet Maarif vekâletinden 
sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu:

Memuriyetlerinin lağvinden dolayı açıkta 

kalan memurlara açık maaşı verilmesi memu

rin kanununun 85 inci maddesi icabatından 
isede tasfiyeye tâbi olupta tasfiyesi refedilen- 

lere açıkta kaldıkları müddetçe maaş verile

ceğine dair mevzu ahkâm olmamasına mebni 

talebini tervice kanunen imkân olmadığının 
müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

28! 5-1II-1933
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Ferit* Ef.

Umum mütekaidini 

askeriye cemiyeti. 

İstanbul - Şeiızade- 

başı.

Arzuhal hulâsası EiK U İm cM i kararı ve 1K‘ s(‘)){'j)l(‘iı v (‘ i-il(lii>i

Kski tekaüt kanunu 

mucibince tekaüt 

olanlann mağduri

yetinin izalesi.

Eski tekaüt kanununun hükmüne tevfikan 

tekaüt edilmiş olanlarla yeni tekaüt kanunu mu

cibince tekaüt edilenlerin aldıkları maaşlar

daki farktan ve bu farka ilâveten eski tekaüt

lerden buhran vergisi de alındığından ve sai- 

reden bahsile bazı ifadat ve metalibatı havi 

Malûl Gaziler Cemiyeti namına Ali Ferit im- 

zasile Yüksek Reisliğe gönderilip encümeni

mize verilen arzuhal mütalea ve icabı müza

kere olundu:

Mezkûr arzuhal muhteviyatı yeni ahkâm 

vazını nıüstelzim bir mahiyette olduğunun 

ve dahilî nizamnamemize göre Meclisi Alî 

vatandaşların mevzu kanun ve nizamlara mu

halif gördükleri hususlardan mütevellit şikâye

tini dinlemek ve icabatını ifa etmekle mükel

lef olup bunun haricindeki taleplere muhatap 

olamıyacağının müstediye bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

282 5-111-1933

206 Ş. Emin Ef.

1Ö47: Millet mektebi mu

allimi sabıkı. 

Erbaanın eski kay

makamı.

Samsun.

Samsun millet mek- , 

tepleri hakkında bazı 

vesayayı havi.

Samsunda Millet mektepleri hakkında bazı 

vesayayı havi Belediye Millet mektebi mual

limi sabıkı Emin imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen mufassal arzuhal 

okundu.

Müstedi bu husustaki mütalealanm Sam

sun Vilâyetine bir lâyiha ile bildirmiş oldu

ğunu beyan etmekte olmasına ve bu mütalea 

meyanında tatbiki mümkün ve musip olanla

rının Makamı vilâyetçe nazarı dikkate alına

cağı tabiî bulunduğu gibi bahusus arzuhalde 

bahsolunduğu üzere hapisanede Millet mektebi 

açılması için iktiza eden tahsisatın vilâyetçe 

temin edildiği de Maarif vekâletile bilmuhabere 

anlaşılmasına binaen bu hususta encümence 

yapılacak bir muamele olmadığının müstediye 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

283 5-111-1933



-  38 -

eâ
■g

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzulial hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2 jn j  A. Vefik Ef. 

10581 Lobut Bey zade, 

i Urfa.

On senelik maaşına 

mukabil verilen ara

ziye fazla kıymet 

takdir edildiğinden 

şikâyet.

335

1180

Hamdi Ef.

Sürmene kazası mül

ga Av vergileri me

muru.

Trabzon.

Açık maaşlarının 

verilmemesinden şi

kâyet.

Emlâki mazbuta mukabili olan maaşının 

on seneliğine karşı verilen arazinin 331 sene

sindeki kıymeti nazarı itibare alınmayarak buna 

fahiş kıymet takdir edildiği cihetle keyfiyetin 

tashihi ve bu suretle tebeyyün edecek olan 

alacağına mukabil başka arazi verilmesi tale

bini havi Urfadan Vefik imzasile Yüksek Reis

liğe gönderilen arzuhal üzerine keyfiyet Maliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta :

Müstedinin on senelik maaşından dolayı 

verilen arazinin 3 3 i senesinde kıymeti mukay- 

yedeleri muharrer olması hasebiyle işbu sene 

zarfındaki alım ve satım fiatlarına nazaran 465 

lira kıymet takdir edilmiş olduğu ve maahaza 

bu araziyi takdir edilen kıymetlerle kabul 

etmediği halde kendisine başka mahallerden 

331 senesi kıymeti mukayyedesine göre arazi 

teffiz edilebileceği işar kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta :

Müstedinin arzuhalinde beyan eylediği 

veçhile kendisine verilen 25 kıta arazinin 331 
senesinde 29 küsur lira kıymeti olduğu hak- 

kındaki iddiası doğru olmayıp bu arazinin 

senei mezkûredeki kıymeti muharrer olmama

sından dolayı takdiri kıymet cihetine gidilmiş 

ve bunun da mevzuata muvafık bulunmuş 

olduğu cihetle bu baptaki şikâyeti varit bulun

madığının ve maahaza elindeki araziye takdir 

edilen kıymeti fahiş görüyorsa istihkakına mu

kabil ve 331 senesindeki kıymeti mukayyedesi 

üzerinden başka arazi teffizi mümkün bulun

duğundan ona göre Defterdarlığa müracaat 

etmesi lâzım geleceğinin mumaileyhe bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

285 5-III-1933

Memuriyetinin lâğvedilmesinden dolayı ka

nunen hakkı olan açık maaşını elan alamaya

rak müşkil bir vaziyette kaldığından bahsile 

mezkûr maaşların bir an evvel tesviyesi tale

bini havi Trabzondan Hamdi imzasile Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümene verilen arzuhal 

üzerine keyfiyet Maliye vekâletinden sorul

muştu.
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268

1111
Dr. M. Musa Ef. 

Şişli Etfal hastane

si esbak operatör 

muavini.

İstanbul.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Mezkûr maaşm vaktû zamanile tesviye edile

memesi tahsisatının kamilen sarfedilmesinden 

mütevellit olup maahaza icap eden tahsisat 

alınarak tediye emrinin irsali derdest bulundu

ğu anlaşılmış olmakla keyfiyetin müstediye bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

285 5-III-1933

Tekrar imtihana sev-: Bir çok salâhiyettar yerlerden mesleğindeki 

kile ihtisasının tasdi-' muvaffakiyetini tasdikan vesikalar almış olduğu

kİ. halde bilâhare sırf bir sui tali ve tesadüf 

eseri olarak bu muvaffakıyetlerile tearuz 

edecek bir vaziyete düşmüş olduğundan bah- 

sile tekrar imtihana şevki ve ihtisasının tasdiki 

hususunda bir karar ittihazı talebini havi İstan- 

buldan Doktor Mahmut Musa Bey tarafından 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhal üzerine keyfiyet Sıhhat ve İçtimaî 

Muavenet vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta :

İhtisas nizamnamesinin neşrinden sonra 

ihtisas kazanmak için imtihan olmak ancak 

bir şubei Tıbbiyede fahrî veya daimî asistan 

olarak muayyen müddetleri ikmalden sonra 

mümkün olabileceği ve mumaileyh ise asis

tanlığını nizamnamenin neşrinden evvel ikmal 

etmiş olduğu ve iki defa yapılan imtihanda da 

muvaffak olmadığı gibi son defa müteşekkil 

salâhiyettar heyet dahi ihtisasını reddettiği 

cihetle tekrar imtihana tâbi tutulmasına ve 

ihtisasının tanınmasına imkânı kanunî olmadı

ğı tafsilen beyan kıhnmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Müteaddit defalar vekâletin gösterdiği 

müsaade ve müsamahaya rağmen mumaileyhin 

emrazı hariciye şubesinde ihtisası ve bir has

tane operatörlüğünü müstakillen ve resen idare 

edebilecek derecede iktidar ve liyakat kazan

mamış olduğu anlaşılmasına ve hayatı umu

miye ile alâkadar olan tababete müteferri hu- 

susatta selâhiyettar makamların takdimi hilâfına 

bir karar ittihazına imkân olmadığı gibi esasen 

talebi veçhile tekrar imtihana tâbi tutulması-
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na da mesağı kanunî bulunmamasına mebni 

sureti halin kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

286 5-Iİİ-1933

81

919

Nebi FJ.

Arifiye mahallesi 

Tahal pazarı maliye 

tetkik memuru sabıkı. 

Eskişehir.

Haksız yere yapılan 

tasfiyenin refi.

Sicilinin temizliğine rağmen Eskişehir Ma

liye tetkik memurluğundan haksız ve kanusuz 

bir surette tasfiyeye tâbi tutulduğundan evra

kının tetkikile tasfiyesinin refi talebini havi 

Eskişehirden Nebi imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal encümene verilmekle key

fiyet Maliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyh hakkında verilen tasfiye kara

rının Şûraca da tasdik kılınmış olduğu ve 

maahaza kendisinin ahiren tekaüdünün icrasını 

istida etmesi üzerine muamelesinin derdesti 

ifa bulunduğu beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin, Meclisi Âliye müracaatından 

sonra tekaüdünü talep etmesine ve şimdiye 

kadar muamelesi de ikmal edilmiş olacağına 

nazaran Şûraca dahi tasdik edilmiş olan tasfiye 

kararının encümence tetkikına mahal kalma

mış olduğundan keyfiyetin kendisine bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

287 5-III-1933

128

96~6

Salim Ef.

Kadastro mahkeme 

ve heyeti kâtibi. 

Konya.

Tekaüdünün icrasın

da vaki olan hata

nın tashihi.

21 teşrinisani 930 tarihinde 65 yaşını ik

mal ettiği farzedilerek ondan sonra sebkeden 

altı aylık müddeti hizmeti nazarı itibare alın

madığından bahsile tevellüt tarihinin tetkikile 

1 haziran 931 tarihinden itibaren tekaüt muame

lesinin tashihen icrası talebini havi Salim imzasile 

Konyadan Yüksek Reisliğe gönderilip encü

mene verilen arzuhal üzerine keyfiyet Maliye 

vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin evvelce müstaiıdem olduğu 

Maarif vekâletinden alınan sicil dosyasında 

1281 hicri sene ve 1280 malî senede doğdu

ğu yazılı bulunmasına binaen bilhesap 31 ağus

tos 929 tarihinde 65 yaşını ikmal ettiği an

laşılarak Konya kadastro heyeti kâtipliğinden
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tekaüde sevkedildiği ve mumaileyhin bilâhare 

mahallinden getirtilen nüfus tezkeresinde de 

1281 İstanbul tevellütlü olduğu gösterilmesine 

ve büyle tek tarihli İstanbul tevellütlüleri 

hakkmda mülga Şûrayı devletçe müttehaz 7 

kânunusani 1329 ve 1313 numaralı kararda 

tek tarihin hicri sene itibar olunarak müsadifi 

senei mâliyenin vasatisi olan eylül ayı iptida

sının tevellüt tarihi addedilmesi muharrer bu

lunmasına mebni yapılan muamelede yanlışlık 

bulunmadığı işar kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin tekaüdü, Şûranın mezkûr ka

rarına ve şimdiye kadar mümasil meselelerde 

tatbik edilen muamelelere 'uygun olduğu ve 

ortada kanunsuzluk olmadığı anlaşılmış ve bi

naenaleyh tekaüt muamelesinin tashihini mu

cip bir sebep görülmemiş olmakla keyfiyetin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

288 5-III-1933

189 
1028

Muhittin Ef.

Şoför cemiyeti Umu

mî kâtibi.

Trabzon.

912 No. kanun mu

cibince müstahak 

olduğu ikramiyenin 

itası.

912 No. askerî tekaüt kanununun neşri 

tarihinden sonra tekaüt edilmiş olduğundan 

ve bu kanunun 14 üncü maddesinde ' malî 

ahkâmın 927 senesinden itibaren cereyan ede

ceği musarrah olup bu ise kanun mucibince 

verilecek ikramiyelerin, mezkûr senenin hu- 

lûlünden sonra tediye edileceği demek olduğu 

halde istihkakı olan ikramiye verilmediğinden 

bahsile o maddenin tefsiri suretile hakkının 

temini Muhittin Ef. tarafından Trabzondan 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhalde taleb edilmektedir.

İcabı konuşuldukta:

Mezkûr kanunun 14 üncü maddesinin tarzı 

tahririnden vazıı kanunun maksadı malî ahkâ

mının 927 malî senesinden itibaren tatbikına 

başlanacağını yani bu tarihten evvel tekaüt 

edilenlerin ikramiyeye ademi istihkaklarını ta- 

zammun etmekte olup esasen gerek dairei 

aidesince , gerek Divanı muhasebatça emsali 

mütekaitler hakkında da mezkûr madde o suretle 

yani vazn kanunun maksadına göre imal ve 

tatbik edilmiş olmakla beraber müstedinin 

Devlet şûrasına vaki olan müracaati üzerine
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290 I 

1 I 33;

Nazmi Ef. ve ar. 

İzmir vilâyeti iskân 

açık ınemurlan. 

İzmir.

192 I 

1032i

M. Nail Ef. 

Karabasan 

ahalisinden. 

Ulus.

köyü

Açık maaşlannm 

muntazaman tesvi

yesi.

oraca dahi ayni suretle karar verilmiş olduğu 

Ma. V. ile cereyan eden muhabereden anlaşıl

mış ve şu suretle müstedinin tekaüdü tarihine 

nazaran ikramiyeye müstahak olmadığı ve 

yapılan muamelede bir kanunsuzluk bulunma

dığı görülmüş olmakla keyfiyetin kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

289 5-IH-1933

İskân teşkilâtı dolayısile açıkta kalmalarına 

ve hakları olan nısıf maaşları da muntazaman 

alamamalarına mebni sıkıntı çektiklerinden 

bahsile bu maaşların olsun muntazam veril

mesi talebini havi Kâzım Ef. ile arkadaşları 

tarafından İzmirden Yüksek Reisliğe gönderi

lip encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

Dahiliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Bu memurların, tah.«;isatının kifayetsizliği 

hasebile bir müddet açık maaşları verilememiş 

isede, bilâhare alınan tahsisat ile muntazaman 

maaşlarının verilmesi temin edildiği gibi bun

lardan da esasen tekaüde ve tasfiyeye tâbi tu

tulmayanların bir kısmı mühimmi münhal me

muriyetlere tayin kılınmış ve diğerlerinin dahi 

bir an evvel yerleştirilmeleri için vilâyetler 

nezdinde ehemmiyetle takibatta bulunulmuş 

olduğu anlaşılmış ve şu halde müstedilerin 

talepleri temin ettirilmiş olmakla keyfiyetin 

kendilerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

290 5-III-1933

14 çocuk sahibi 

olduğundan muave

nete mazhar edil

mesi.

İki anadan 14 çocuk sahibi olduğundan 

ve bunları yetiştirmek için sarfettiği külfet 

neticesi olarak 75 liradan fazla borcettiğin- 

den bahsile muavenete mazhar edilmesi 

hakkında Karabasan köyünden Mustafa 

Nail imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

bilişar Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâletin

den gelen tezkere mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Mumaileyhe bu bapta yapılacak muavenet
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altıdan fazla çocuk sahibi olmasından dolayı 

umumî hıfzıssıhha kanununun 156 mcı mad

desinde gösterilen mükâfattan ibaret olup bu 

mükâfat ta çocukların annelerine ait bulun

duğundan mumaiieyiıin iki zevcesinden 6 

veya daha fazla çocuk sahibi olanı bir arzu

hal yazarak ve bu arzuhale çocukların isimle- 

rile anne ve babalarının isimlerini ve doğum 

tarihlerini gösterir köy ihtiyar heyetinden 

alınmış ve nüfus idaresine tasdik ettirilmiş 

ilmühaberi de raptederek bu arzuhalin Sıhhat 

ve İçtimaî Muavenet vekâletine gönderilme

sinin müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

291 5-111-1933

38 1 Muhittin Ef. 

876 j Murtaza zade. 

Trabzon.

Tütün bayiliğinden 

çıkarılmasından şi

kâyet.

Haksız olnnık tütün 'bayiliğinden çıkarıldı

ğından ve bu bapta ikame ettiği davanın da 

aleyhine ııotieeleıuliğindon ba.hsile şikâyeti lıavi 

Muhittin inızasile Tral)zondan Yüksek Reisliğe 

f^önderilen ar/aıhal, encümene veı-ihnekle keyfi

yet daiı-ei aidesiıulen sorulmuştu.

(jîelen karşılıkta:

Mumailyehin müteaddit defalar sel)epsiz ola

rak dükkânını kapamasmdan ve bu yüzden şikâ

yetler vukua gelmesinden dolayı olbaptaki n i

zamname hükmüne tevfikan beyiye tezkeresi 

hükümsüz bırakrlnuş ve ])unun üzerine iki defa 

ikame eylediği davayı da kaybeyh'miş olduğu- 

beyan kılınnnştır.

leaıbı konuşuldukta:

Müstediye verilmiş olan beyiye tezkeresinin 

iptali keyfiyetinin mülga inhisarı dühan nizam

namesi ahkâmuıa muvafık oldıfğu ve bu cihetin 

mahkemece de tasdik edilmiş bulunduğu anlaşıl

mış olduğuna nazaran mahkemenin katiyet kes- 

beden kararına karşı yapılacak muamele olmadı

ğının müstediye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K . tarihi

292 5-111-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

515 I 

13f4

Memet B.

C. H. F. Reisi. 

Ardeşin.

Nahiyelerindeki Sulh 

mahkemesinin lâğ- 

vinden şikâyet.

511 A. Zeki Ef. ve ar. | Kakotaj kanununun 

1370 Anamur motörcûleri.| bahşettiği haktan 

Anamur. ı mahrum edildiklerin

den şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Nahiyeleri 20,000 nüfusa sahip ve 26 köye 

merkez olduğu halde Sulh mahkemesinin lâğ- 

vedilm^si yüzünden alâkadarlar için bir çok müş

külât tahaddüs ettiğinden bahsile mezkûr mahke

menin iadeten teşkili Ardeşin fırka reisi Me

met B. tarafından Yüksek Reisliğe ' çekilip 

encümene verilen telgrafnamede talep edilmesi 

üzerine- keyfiyet Adliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

o lundu:

Tetkik edilen istatistiğe ve mezkûr nahiyenin 

Pazar kasabasına yakın olmasına binaen nahiye 

Sulh mahkemesinin lâğvinde mahzur görülmeyerek 

diğer mahkemeler meyanında buradaki mahke

menin de lâğvedildiği anlaşdmış ve bu mahkeme

lerin lâğvi esasen malî bir icaba müstenit bulun

muş olmakla keyfiyetin ve alâkadaranın ledelicap 

Pazar kasabasma gitmeleri zarurî bulunduğu

nun mumaileyhe bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

293 5-111- 1933

Anamur kazası dahilinde çahşan Orta Konuş 

Maden şirketinin maden cevherleri kumpanyaya 

ait mavunalarla ve limana gelen ecnebi vapur- 

larm ın kendi cer vesaitile ve halatlarla nakle

dilmekte olduğundan 815 numaralı kabotaj ka

nununun birinci maddesine göre bu nakliyatın 

mahallî motörcülerine ait bulunduğundan bahsi

le haklarının vikayesi Zeki ve Rıza Ef. 1er ta

raf mdan Anamurdan Yüksek Reisliğe gönderi

len arzuhalde talep edilmesi üzerine keyfiyet 

İktisat vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Gemilerin sahile kadar sokularak demirleyip 

yüklü mavunaları halat bağlamak ve vinçle çek

mek suretile bordalarına almakta olduklarına ve 

kanunda muharrer cer kelimesi ise umumî bir 

manada cer olmayıp denizcilikte kullanılan bir 

tabiri mahsus olduğu ve eğer böyle olma- 

yıpta mavunalar gemideki küçük motörlere ve 

hatta kayıklara bağlanarak çektirilmiş olsaydı 

derhal menolunmaları lâzımgelecoği beyan olun

muştur.

İcabı konuşuldukta:

Vekâletin tarzı jşan encümence de muvafık
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Kneiiıııon kararı ve ııe sebep ten  veı-ildiği

56

894

Memet Ef.

Karacıbo vereseleri 

vekili.

Tortum.

Arazilerinin teslim 

edilmemesinden şi

kâyet.

497

523

256

268

M. Mustafa Ef. 

arkadaşları. 

Niğit karyesi. 

Siverek.

ve

giirü ln ıüş  o ld u ^u ım n  ve m ezkûr ınado ııh 'nn  ^o- 

ıniler(‘ sureti n ak li k a îium u ı tazan ım u iı eyh'di- 

ğ i hükm e muf>’ay ir  b u lu n m ad ığ ı cilu'tle şikâyc't- 

h 'rinde isal)et o ln ıad ığm ın  m üsled ih 'ro b ild ir ilm e 

sine karar verild i.

Karar No. K. tarihi

294 5-II1-1933

Gördükleri takibat 

ve taaddiyattan şikâ

yet.

3 sene evvel tapuya raptı takarrür eden Kars- 

taki arazilerinin tahliye ve teslim ve ferağ mua

melesi icra edilmediğinden ve ifadatı saireden 

bahsile şikâyeti havi Memet imzasile Tortumdan 

Yüksek Reisliğe çekilip encümene verilen telgraf- 

name üzerine keyfiyet Maliye vekâletinden so

rulmuştu :

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

o lundu:

Sureti işara nazaran Hazine hukukunun 

temini istifası maksadile mezkûr arazinin tapuya 

raptı muamelesine müdahale edildiği anlaşılmış 

ve maahaza bu muameleye ilişik edilmemesi ve 

Hazine hukukunun hükmen temini lüzumu ahiren 

Maliye vekâletinden Kars defterdarhğına yazılmış 

olmakla keyfiyetin müstediye bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi 

____ ___  _  295 5-IİI-1933

Odabaşı ve H ıdıroğullarının zulüm ve ta-

addilerinden ve Urfa jandarma kumandamnın da 

haiz olduğu Hükümet kuvvetini aleyhlerine isti

mal etmekte olduğundan ve saireden bahsile şi

kâyeti havi Siverekten Memet Mustafa ve arka

daşları tarafından Yüksek Reisliğe çekilip encü

mene verilen iki kıta telgrafname üzerine keyfi

yet Dahiliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Bu hususa dair Urfa vilâyet^den alınan tah

rirat suretinin gönderildiği beyan kılmmıtşır.

Mezkûr suret mütalea olundukta:

Mebus Mahmut Bey merhumun oğlu lîm in  

Beyle bir kaç jandarmamızı şehit etmek cürüm

lerinden dolayı Hükümetçe yapılan takibat neti

cesi olarak müştekilerin cürümlerini kapatpıak 

maksadile müracaatte bulunmakta oldukları an

laşılmıştır.
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: Arzuhal verenlerin 

^  i  adı, sanı ve otur- 

î dnkları yer

Arzıılıal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

453 I 

1307;

Asaf Ef.

Çukur dere mahal

lesinden sabık polis 

memuru.

Antalya.

Tekrar polis mesle

kinde istihdamı.

514
1373

Yunus Ef.

Kara Osman mahal

lesi Kâzım B. geçidi 

No. 5.

Adapazarı.

Mektep muallimliği

ne tayini.

îeahı konuşuldukta:

Mahallî asayişinin temini ve suç sahiplerinin 

tevkif ve tecziyeleri maksadile Hükümetçe icrası 

zarurî fjörünen takibata müdahale caiz olmadı

kından bu bapta yapılacak muamele olmadığının 

müstedilere bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

296 5-IH-1933

Talî derecede tahsil p^ördüğü gibi Polis mek

tebinden de mezun olduğundan bahsile evvelce 

ayrdmış olduğu polis meslekinde tekrar istihda

mı talebini havi Malatyadan Asaf imzasile Y ük 

sek Reisliğe fjönderilip encümene verilen arzuhal 

üzerine keyfiyet Dahiliye vekcâletine yazılmıştı: 

Grclen karşılıkta: ^

Müstedi Malatyada müstahdem iken vilâyetin 

gösterdiği lüzuma istinaden Maraşa tahvil edil

mesi üzerine istifaen me,slckten ayrddığı ve bir 

müddet sonra tekrar bu mesleke tayini için vekâ

lete müracaatta bulunmuş ise de vilâyetler ida

resi kanunu mucibince yeniden tayin hakkı v ilâ

yetlere ait olduğundan vekâletçe talebi ,isaf edi

lemediği işar kılınmıştır, 

îcabı konuşuldukta:

Vekâletin işarı mevzuata muvafık olmasına 

ve vilâyetlerin salâhiyetlerine mevdu olan husu- 

sata vekâletçe müdahale edilemeyeceğine binaen 

mumaileyhin bu hususta arzu ettiği vilâyete mü

racaat etmesi lâzımgeleceğinin kendisine bild iril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

297 5-III-1933

Orta mektep mezunu bulunduğundan ve ve

kâlet suretile bir müddet Adapazarındaki ilk 

mektep muallimliğinde istihdam edilmiş olduğun

dan bahsile bir muallimliğe, hiç olmazsa yine bir 

muallim vekâletine tayini talebini havi Yunus 

imzasile Adapazarından Yüksek Reisliğe gönde

rilip encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

]\[aarif vekâletine yazdmıştı.

(lelen karşdık mündericatma nazaran: 

Mumaileyhin mukaddema Başvekâleti Celileye 

de vaki olan müracaat! üzerine vekâleten istihda

mı hususunun o vakit Kocaeli maarif müdürlüğü-
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Arzuhal hulâsası j Eııcünıeıı karan ve ne sebe])ten veıûldiği

ne tebliğ edildi^-i ve son ^ ’i'rfjfi k-anunları üzerine 

bir (*ok vilâyetler m(>ktep kadrolarında tenki- 

hat yapmak mecburiyetinde kalmış ve binnetiee 

mektep kadroları l)ir yandan çok daralmış oldu- 

"\\ {Tİbi difjer taraftan da muallim mekte])lerin- 

den bine karip muallim (‘ikmış ve meeburî hiz

mete tâbi olan bu muallimleri ise vekâlet birer mu

allimliklere yci-leşlirmt'k mecburiyetinde bulun

muş olmasına nazaran haricilen muallim alınması

na imkân bulunmadığı anlaşılmıştır.

îeabı konuşuldukta:

Bu vaziyet karşı.sında mumaileyhin asaleten 

bir muallimliğe tayinine imkân olmajap vekâle

ten istihdamı hakkında Kocaeli vilâyeti maarif 

müdürlüğüne tebligat icra kılınmış olmasına ve 

vekillerin ise esasen doğrudan doğruya vilâyet 

makamlarınen tayin edilmekte buh]îimasına naza

ran henüz bir muallim vekâletine tayin edilme

miş ise münhal vukuunda tayin edilmek üzere 

vilâyet makamına müracaat etme^si lâzım^eleceği- 

nin müstediye bildirilmeline karar verildi.

Karar No. K. tarihi

298 5-III-1933

200 j  Mustafa Ef.

10401 Mahkûmin namına. 

I Karaman.

Mahûmiyetinin affi. Islâhı hâl etmiş olduklarmdan bahsile mah

kûmiyetlerinin affi Karaman hapishanesindeki 

mahpuslar namma Mustafa imzasile Yüksek Re

isliğe fçonderilip encümene verilen arzuhal üzeri

ne keyfiyet Adliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşdrk mütalea ve ieabı müzakere 

o lundu:

Cerek bir katil filinden dolayı 15 sene ağır 

hapse mahkûm olan müstedinin f^erek diğer arka

daşlarının af ve tecil kanunundan istifadelerini 

mucip esbap olmadığı anlaşılmasma binaen talep

lerinin isafına mahal ve imkân jîörülmediğinin 

merkuma bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

299 5-III-1933
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Arzuhal verciıleriı» 

adı, sam v<̂ otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası , Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Süleyman ve Ahmet 

Ef. 1er

Un fabrikası M. 

Van.

Tesis ettikleri un 

fabrikasma ait ma

kineler için alman 

gümrük resminin 

iadesi.

460

1314

Hacı B. 

Elmalı göl, 

Sivas.

Parasının gasbedil- 

diğinden şikâyet.

Vanda tesis ettiıkleri \ın fabrikaları için celp 

ve Mersin ^fümrüğündeıı imrar ettikleri makine

lerinin pünırük resmi için depozito suretile alı

nan (2 265) liranın iade edilmemekte olduğun

dan bahsile şikâyeti havi Süleyman ve A h

met E f. 1er tarafmdan Yandan Yüksek Reis

liğe gönderilip encümene verilen arzuhal üzerine 

keyfiyet İktisat vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık ta :

Müstedilerin bu baptaki istidalarının verildi

ği 12 - X I  -1931 tarihinde henüz taşviki sanayi 

muafiyetnamesi istihsal etmemiş oldukları ve hali 

teessüste olan un fabrikaları için ancak 23-XII-931 

tarihinde derdesti tesis birinci sınıf muafiyetna- 

me ita kılmmış olduğu cihetle mezkûr gümrük 

resminin iadesine imkânı kanunî bulunmadığı 

beyan kılınmıştır.

îcabı konuşuldukta:

Teşviki sanayi kanununun 23 üncü maddesi

ne göre müsaade ve muafiyetlerden istifade, ruh

satname tarihinden başlamakta olup, mezkûr ma- 

kina lann ise ruhsatname alınmadan evvel getir

tilip  Mersin gümrüğünden geçirildiği anlaşıl

mıştır. Oerçi müstediler vilâyette İktisat vekâle

tinin mümessili olmadığı ve bu yolda ne suretle 

hareket edileceğini bilmedikleri cihetle, vaktile 

müracaat edilmemesinin bundan tevellüt ettiğini 

arzuıhallerinde ileri sürmekteler ise de esas itiba- 

rile makamı vilâyet bu gibi müracaatler için bir 

merci olup vatandaşların ledelicap tarzı hareket

lerini irae ile de mükellef olmasma binaen müs

tedilerin o vasıtaya müracaat suretile kanun ica- 

batına vâkıf >̂1 arak ona göre hareket etmeleri 

pek mümkün bulunmakta idi. Binaenaleyh mu- 

maileyhimanm bu baptaki iddiaları varit görül

memiş olduğundan talepleri veçhile gümrük res

m inin iadesine mesağı kanunî olmadığının kendi

lerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

300 5-III-1933

Sıvasın Elmalıgöl mevkiinde ikamet eden Poy

raz Ağa namında biri tarafından halka karşı ya

pılan taaddiyattan ve bu cümleden olarak kendi

sinin 1500 lirası da gasbedildiğinden bahsile şi

kâyeti havi Haci Bey imzasile Yüksek Reisliğe
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ü^ncünıen karan ve ne sebepten verildiği

54 Coşman Hadioğlu Rah- 

892 nıi Ef. ve ar. 

Boğazlıyan.

312 M. Cevdet Ef.

1155 Mütekait süvari yüz- 

' başı.

Zühtüpaşa mahallesi. 

Rüştiye S. No. 2 5 

İstanbul -kızıltoprak

Tekaüdünün derece 

üzerinden icrası.

gönderileli arzuhal encümene verilmekle keyfiyet 

Dahiliye vo'kâletindcn sorulmuştu:

delen karşılık nıütalea ve ic‘al)i müzakere 
olundu :

Müstedinin .soyulmasile neticelenen vaka fail

lerinin birer ikişer yakalanarak mahkemeye ve

rildikleri ve faillerin movkufen muhakemeleri 

icra edilmekte olduğu anlaşılmış ve mütecasirle

rin iııdelnuıhakeme tebeyyün edecek suçlarının 

derec(‘sine jçör(̂  kanunun tayin ettiği ş'ckilde 

cezalanmaları tabiî Ijulunmuş olmakla keyfiyetin 

ınü.stediyc bildirihnesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

301 5-III-1933

Bankaya olan borç

larının tecili.
Tabii afizalardan dolayr nıalı.sulleı-i hasara 

uğrayarak acınacak bir halde okhıklanndan bah- 

sile Ziraat bankasına olan borçlarının tecili 

talebini havi Boğazlıyan kasabalından Rahmi Ef. 

ve arkadaşları tarafından Yüksek Reisliğe gönde

rilen arzuhal encümene verilmekle keyfiyet Z i

raat vekâletine yazılmıştı, 

frelen karşılıkta:

Müstedilerin tecil talepleri ehemmiyetle tet

kik edilerek tediye edebilecekleri miktar ve nis- 

bette tahsilat icrasile bakiye kalacak matlubatnı 

mevzu esasat dairesinde tecil edilmesi lüzumu

nun Ziraat bankası umum müdürlüğünden ma

hallî banka şubesine yazıldığı işar kılınmıştır, 

tcabı konuşuldukta:

Müstedilerin talepleri imkân dahilinde ve 

bankaca mevzu esasat dairo,sinde terviç edilmiş 

olmakla keyfiyetin kendilerine bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

302 5-IİH933

]\lüptelâ olduğu hastalığı üzerine tekaüt wlil- 

diği halde hastalığın Ansefalit olduğu beyan edi

lerek derecey(‘ tesiri kabul edilmediğinden bah- 

sile şikâyeti havi mütekait yüzbaşı Cevdet Efen

di tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal 

encümene verilmekle keyfiyt't M. M. Vekâletin

den sorulmuştu.

Gelen kai-şılık ile merbutu evrak tetkik ve mü- 

talea ve icabı müzakere olundu:
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Derece üzerinden tekaüt maa^ı verilmesi ka

nunda tasrih ve tadat edilen hastalıklai’dan biri 

ile jnalûliycte mütevakkıf olup, mumaileyhin he

yeti sıhhiye tarafından bilmuayene verilen rapo

runda zararsız Ansefalit bakayası teşhisi konul

duğu anlaşılmasına ve bu ise kanunen derece üze

rinden maaş tahsisini icap edecek mahiyette gö

rülmemesine mebni tekaüdünün derece üzerinden 

tadiline imkân bulunmamış olmakla keyfiyetin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

529 Adil Nermi fif.

1388 Karca bey eski ınüs- 

tantıkı.

' Divanı muhasebat 

murakıplerlnden İh

san Bey nezdinde. 

Ankara.

303 5-III-I933

Dava vekâleti için 

ruhsatname verilme

si.

Knraeal)ey müstantıklığnıdaıı azledilerek bi

lâhare haksız yere tasfiyeye tâbi tutulmuş oldu- 

f^undaıı vo dava vekâleti için vaki olan müracaat i 

da vekâletçe kaibul edilmediğinden bahsile şikâ

yeti havi Adil Nermi Bey tarafmdan Yüksek Re

isliğe verilip encümene tevdi kılınan arzuhal 

üzerine keyfiyet Adliye vekâletine yazılmıştı.

(relen karşılıkta:

Mumaileyhin Karacabey müstantıklığında 

müstahdem iken azlini ve mahkemeye bittevdi 

mahkûmiyetini ve bilâhare de tasfiyesini mucip 

olan ahvalinden bertafsil bahsedildikten ve Şû- 

rayi devlete bu t>apta vaki olan müracaatinden 

müsbet bir netice hâsıl olmadığı beyan k ılınd ık

tan sonra icrayi vekâletine mesağ görülmediği 

işar olunmuştur.

Icaibı konuşuldukta :

Mumaileyhin tasfiyesini istilzam eden esbap

tan bilhassa müstantikliği esnada mevkuf bulu

nan iki şa)hsın (himayelerine mukabil para almak 

keyfiyeti, avukatlık kanununun ikinci maddesi 

mucibince evsafı maneviyesi üzerine müessir 

buluımıuş olduğuna ve iorayi vekâlet için mer

ciine müracaat edeceklerin ahval ve evsafının 

tetkiki ve vaki olan talep hakkında icabı halin 

tayini vekâlete ait salâhiyet cümlesinden bulun

duğuna binaen vekâletin bu husustaki takdirin

de bir isabetsizlik görülmemiş ve binaenaleyh 

talebini isafa mahal ve imkân bulunmamış ol

makla keyfiyetin müstediye bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

304 5 - I I I- lQ 3 3
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dukları yer

Ferit Ö . ve ar. 

Divanyolu No. 72 

İstanbul.

Arzuhal hulâsası Enelhnen karm’i ve ne sebepten verildiği

506_| Mustafa Ef.

1364i Süleymanlı çiftliği 

ahalisi vekili. 

Çorlu.

1885 numaralı ka

nunda bazı tadilât 

icrası.

Bir mera hissesinin 

haberleri olmaksızın 

aharı tarafından Mâ

liyeden istiaır edil

mesi neticesi olarak 

maruz kaldıkları ta

kibattan şikâyet.

Tt'ft'vvüz veya iskAııı fıdi sui’otilo aldrklai'i otal)-

li ve Y'uııanlılara ait emvalin 1885 No. kanun 

mucibince istimlâki maKduriyetlerini mucip ol- 

du^undajı bahvsih' mezkûr kanunun fçadirlerini 

izfde edect^k surette tadili talebini havi îstanbul- 

da Hayriye Hanım ve arkadaşları tarafından 

Yükst'ik Reisliğe fjönderilen arzuhal encümene ve

rilmekle mütalea olundu:

!i\lüstedileı-in tal(‘i)len mezkûr ahkâmın tatlili 

mahiyetindi' olup halbuki Meclisi Ali. dahilî ni- 

zamnami'miz mucibince vatandaşların mevcut ka

nun ve nizamlara muhalif fftirdükleri husus

lardan mütevellit şikâyetlerini dinlemekle mü

kellef olmasma mebni arzuhal sahiplerinin talep

leri hakkında bir muamele yapılmasma imkân 

olmadığının kendilerine bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K- tarihi 

305 5-IU-1933

Hii* bir sa-lâhiyeti olmadığı halde ^ükrü ııa- 

mmda birinin umum köy halkı namına Ermeni- 

lerden metruk 20 hisseden dört hisse merayı se- 

lu'vî 1 000 liraya Mâliyeden isticar etmiş oldu

ğundan ve bedeli icarı ademi tesviye dolayısile 

meranın 22 hane halknıa ait kınmına haciz vaze

dilerek paranın tesviyesi i<*in tazyik edilmekte ol

duklarından bahsile şikâyeti havi köylü namına 

Mustafa imzasile Çorludan Yüksek Reisliğe gön

derilen arzuhal üzerine keyfij^et Maliye vekâletin

den sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Müstedinin müvekilleri, Romanyadan hicret

ten evvel Şükrü Ağa namında birine umumî bir 

vekâletname ile temsil .salâhiyeti vermiş olmala

rına mebni mumaileyh, işbu vekâlete istinaden, 

köylü namına Çorludaki »Süleymanlı çiftliğinin bir 

■kLsmınr şayian satm aldığı gibi Plazineye ait olan 

kısmını dahi yine vekâleti hasebile köylü namı

na Hâzineden isticar etmiş ve bedeli icarı tediye 

etmemesine mebni Hâzinenin kanunî hükümlere 

tevfikan mezkûr bedelin köylüden tahsiline teves

sül edilmiş olduğu beyan kdinmiştir.

îeabı konuşuldukta:

Şükrü Ağanın haiz olduğu vekâletin reddi 

hakkında müstedi tarafından serdedilen iddia
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Em^üırıon k u ra n  v’e ne sebe[)teıı vei'ildiği

546 J
1410'

Bahtiye H. 

Hayrebolu P. T. 

Müdürü sabıkı Ali 

Kahraman Bey. zev

cesi.

Kocasının mahkû

miyetinden dolayı 

sefil kaldıklarından 

bir muavenete maz

hariyetine dair.

156

994
M. Ahmet Ef.

Sabık Türkocağı si

nema müteahhidi. 

Ödemiş.

Alacağının verilme

mesinden şikâyet.

fîayrivarit olup maahaza (çiftlik halkı iddialarında 

hir hak görüyorlarsa mahkomoye ınüracaatle da- 

A’a ikame etmekte mulıtai’ bulunmuş olduklarının 

müstediye bihlirihnesine karar veı-ihli.

Karar No. K. tarihi

306 5-III-1933

Koea,sı llavrebolu P. T. merkezi sabrk mü-
•

dürü Ali Kahraman Ef. nin mahkûmiyeti hase- 

bile {'ocuklarile sefil ve j)erişan kaldıklarmdan 

l)ahsile münasip bir nuıavenete mazhariyetleri 

hakkında Bahtiye imzasile llayreboludan Yük

sek Reislice ‘»•önderilip eneümene verilen arzu

hal üzerine keyfiyet Dahiliye vf'kâietine yazıl

mıştı.

(«elen karş ılık ta :

Vazifesini suiistimal etmesi üzerine fizil ve 

bilmuhakeme hai)sedilmiş olan mumaileyhin aile

sine, kızlarının tamik edilmekte olan vaziyetlerinijı 

tesbitinde, cezasının icrası müddetince, tekaüt ka

nununun r>3 üncü maddesi hükmüiK* tevfikan ma

aş tahsis edih'ceği işar kılınmıştır.

İcabı konuşu lduk ta :

Bu gibi m ahkûm  oluj) ta 15 .s(‘neden fazla h iz

meti olan m em urlara kanun jnucibince i.sabet i l e 

cek maaşa nazaran yetim lerine, cezalarının  icrası 

m üddetince, maaş verileceği m ezkûr maddede mu- 

sarrah o lup  v(‘kâlet(;:e de bu cihet nazai-ı d ikkate 

a lın a rak  icabına tevessül ed ilm iş  o lm ak la  k('vfi- 

yetin m uınaileyhaya b ild ir ilm es ine  karar verild i.

Karar No. K. tasrihi

307 5 -IH-1933

Ödemişte eski Türkocağı namına yapmış ol

duğu sinema binasından matlubu bulunan 4 200 

Uranın henüz tesviye edilmediğinden bahsile şi

kâyeti ve ıhiç olmazsa bankalara olan borçlarla 

bu alacağının karşılaştırılması talebini havi öde

mişten Ahmet iınzasile Yüksek Rei.sliğe gönderi

len arzuhal encümene verilmekle keyfiyet Dahi

liye vekâletine yazılmıştı.

(Jelen karşılık mütalea ve iea'ln müzakere o- 

lu n d u :

Müstedinin alacağına mukabil eski Türkoca- 

ğına ait oayrimenkul emvalden bir tütün deposu

na ])ey koymuş olduğu ve müzaycfle ?u‘ti('esiıule
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Arzuhal verenlerin 

^  adı, sanı ve otur

dukları yer

A rzuhal hulasası Fjikm'İi vioîi kai'a vı v(' 110 sobepton vei’ild iğ i

bil mn^aza ü/eriıule kaldığı tnkdirdo ınevzubahs 

alaoaKinın mahsup edileceği ve ancak bu alacağ'i- 

nın bankalara olan borçlara mahsubu mümkün 

olmadif»;! anlavşılmış olmakla keyfiyetin kendisine 

])ildi?-ilmesiııe kai'ar verildi.

Karar No. tarihi

‘ 308 5-III-1933

20 I Mehmet Ef.

858 I Hacı Bekiroğlu. Sı-

I rıstak kasabasından.

I Bozkır.

Bozkır Kaymakam 

vekilile Jandarma 

Başçavuşundan şi

kâyet.

175 ' İsmail Hakkı Ef. 

1014 İcadiye mahallesinin 

I Gölbaşında No. 27 

iıanede.

Adana.

Bozkır kazası kaymakam vekili Mithat Beyle 

jandaiTTia başçavuşu Kadir Efendinin hırsızlık 

isnadile kendilerine işkence ettiklerinden bahsile 

şikâyc'ti havi Bozkırdan Memet Efendi ile arka

daşı tarafından Yüksek Reisliğe fçönderilip encü

mene verih'n arzuhal üzerine keyfiyet Dahiliye 

vekâletine yazılmıştı.

(lelen karşdık mütalea olundu:

Bu bai)ta yaptırılan tahk ika t neticesinde jan 

darma baş(^avuşu Kadir Efendinin meni m uhake

mesine ve kaymakam vekili Mithat Beyin de Kir- 

mün vazifeden m üteve llit olmayıp şahsî davaya 

bağlı bulunduğuna vilâyet idan' heyetince karar 

verildiği beyan kılınmivŞtır.

İcabı konuşuldukta:

Jandai’ma çavuşunun meni muhakemesine ka- 

raı* veı-ilmiş olma^sına nazaran bu hususta yapıla

cak bil- muami'le olmayıj) ancak müste<lilerin kay

makam vekili Mitat Bey hakkındaki şikâyetlerin

de musir oklukları takdirde Tümhuriyet mah

kemesine müracaatle mumaileyh aleyhine dava 

ikame etmekte muhtar bulunduklarının kendiU-ri- 

ne bildiri1m(‘sine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Tekaüdünün derece 

üzerinden icrası.

309 5-III-1933

Binbaşılıktan tekaüt edilmiş ise de pözüne 

ârız olan hastalığı kabul edilmediğinden bahsi- 

ie tekaüt muamelesinin harp esnasında hâsıl 

olan maluliyeti nazarı itibara alınarak tadili 

talebini havi İsmail Hakkı Bey tarafından Ada- 

nadan "^'üksek Reisliğe "önderilen arzuhal en

cümene verilmekle keyfiyet M. M. Vekâletinden 

sorulmuştu.

(telen karşılıkta:

Mumaileyhin evvelce vaki olan müracaati üze

rine icra kılınan tetkikat ve cereyan eden mua

melattan bahst'dildiklt'n sonra p-erçi mumaih'y-



- 5 4

' Arzuhal verenlerin 

^  adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası PJncüınen karan ve ne sebepten verildiği

112
809

A li’ Nihat Ef. ı Mahkûmiyetinin af 

Mütekait birinci mü-l ve tecil kanununa 

lâzım. ] tâbi tutulması.

Mudurnu.

hin gözlerindeki maluliyet emraz cetvelinin dai- 

rei şümulüne giriyorsa da bu malûliyetin vazife 

ile alâkası tevsik ve tesbit edilemediği beyan kı- 

hnmıştır.

îcabı konuşuldukta:

Müstedinin derece üzerine tekaüdünün tadili 

gözüne fırız olan hastalığın 1325 tarihli kanunun 

25 inci maddesine uygun şekilde tevsikına mü

tevakkıf olmasına binaen bu cihet kanunî bir ş(>- 

kilde tevsik edilmc'dikçe derece üzerinden tekaü

dünün tadiline imkân bulunmamış olduğunun ve 

bu malûliyetinin o yolda vukuunu ispata muvaf

fak olduğu takdirde ' talebinin merciince 

isâfı tabiî bulunduğunun kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

310 5-III-1933

Maltepe askerî mektebi sınıf âmiri iken ta

lebe maaşlarından zimmetine para geçirmesinden 

dolayı vaki olan mahkûmiyeti 1741 numaralı af 

ve tecil kanununun dairei şümulüne girdiği hal

de bu cihet tetkik ve tecil edilmeyerek Hâzineye 

ait zimmet gibi hakkında muamele yapılmasında 

ısrar edildiğinden ve halbuki bu zimmeti huku

ku şahsiyeder^ ibaret bulunduğundan bahsi İt* mez

kûr kanundan istifadesinin temini hakkında 

A li Nihat imzasile Mudurnudan Yüksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen arzuhal üzerine key

fiyet M. M. Vekâletinden sorulmuştu.

(lelen karşılıkta:

Esasen Türk ceza kanununun 202 nci madde

sine göre zimmete geçirilen paranın behemehal 

mirî olması meşrut olmayıp memur sıfatile kendi

sine toA'di olunan veya vazife dolayısâle muhafa

zası altmda bulunan her nevi paraya ve saireye 

şamil ve binaenaleyh para ister Hâzineye ister ef

rada ait olsun bu bai)taki sui istimalin zimmete 

para geçirme suçunu teşkile kâfi bulunduğu be

yan kılmmıştır.

îcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin vazife başında iken kendisine, ta

lebenin istihkakına sarfedilmek üzere emaneten 

tevdi kılınmış olan 184 lira 34 kuruşu zimmetine 

geçirmiş olmasından dolayı Divanı harpçe üç ay 

hapsine ve altı ay açığa çıkarılmasına ve bu müd-
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248|

1090’

Osman Nuri Ef. 

Yoğurtçu çıkmazı. 

İstanbul - Kadıköy.

; detin kıdem ve hakkı tekaüdünden indirilmesine 

I dair verilen kararın 1741 numaralı kanunun ikinci 

i maddesi mucibince af ve teciline imkân bulunma

kmış ve bu baptaki kararda bir gûna kanunsuzluk 

■ jîörülmemiş olmakla keyfijTtin kendisine bildipil- 

J meşine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

I Bir memuriyete ta- 

I yini veya tekaüdü- 

' nün icrası.

311 5-III-1933

]\Iülga Şûrayi devlet muavinliğinde müstah- 

! dem olmasına mebni tekrar bir memuriyete ta- 

î yinini Şûraya müracaatla talep etmiş ise de ta

lebi isaf edilmediği fi;ibi tekaüdü hakkında vaki 

olan istidasının da terviç; edilmediğinden balısi- 

le i^ikâyeti havi (Ksman Nuri imzasile Istanbul- 

(lan ^'üksek Reisliğe j^önderilij) encümene ve

rilen arzuhal üzerine keyfiyet Şûrayi devletten 

, sorulmuştu, 

j Gelen cevapta:

! Mumaileyh mukaddema Devlet şûrasmda bir 

I memuriyete tayinini talep etmiş ise de o sırada 

münhal bir hizmet olmamasına mebni talebi isaf

I edilemediği ve bilâhare tekaüdünü talep etmesi 

j üzerine celbedilen sicilli tetkik edildikte son me- 

j muriyetinin mülga İstanbul şehremanetine mer- 

{ but Cerrahpaşa hastanesi başkâtipliği olduğu 

anlaşıldığmdan 1330 numaralı kanun mucibince 

Şûraca bir muamele yapılmasına imkân olmadığı 

gibi esasen filî hizmetinin de 25 seneye baliğ ol

mamış olduğu işar kılınmşıtır. 

tcabı konuşuldukta:

(Jer(̂ *i mumaileyhin filî hizmeti 25 seneye ba

liğ olmamakta ise de kendisi malûlen tekaüdünü 

talep etmekte olup ancak şehremaneti memuri

ninden tekaüdü icra edileceklere yapılacak tah

sislerin emanetçe ifa kılınacağı 1330 numaralı 

kanunun birinci maddesinde musarrah olmasına 

ve mumaile3’’hin son memuriyeti de emanete mer

but olan Cerrahpaşa ha.stane«i ba.şkitabeti bu

lunmasına nazaran bu hapta îstanbul belediyefîi 

reisliğini* müracaat etmesi lâzımgeleceğinin ken

disine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

312 5-III-1933
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Arzuhal verenlerin 
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dukları yer

Fevzi eT.

39 No. iu tel saiıibi 

Tavas.

Arzulial hulâsası Eııciiliıeıı kai’an ve ne sebepten verildiği

Japon mallarının mem- Memleketimizde f?ayet ucuz satılmakta olan 

leketimiz sanayii Japon mallarının dokumacılığımız üzerinde yap- 

üzerinde yaptığı men- tığı menfi tesirlerden hahsile hu hapta himaye- 

' fi tesirlerden şikâyet, kfır tedbirler ittihazı tale})ini havi Tavastan Fev

zi imzasile Yüksek Reisliğe çekilip encümene ve

rilen arzuhal üzerine keyfiyet îktısat vekâletine 

! yazdmıştı.

(îelen kargılık mütalen ve i<‘al)i müzakere o- 

lu n du :

Bu hususun Hükümetçe nazarr tlikkale Mİına- 

rak .Japon mümessillerile temasa }»c(*ilmiş ve hi- 

nae)uıle}iı lâzrınjielen tedbirlerin alınmış olduğu 

^ibi maksadın tamametı husulü için de imkân da- 

/  irc'siıuh' (lalı.şılmakta bulunulduğu anlaşdmış ol

makla ke^’fiyetin müstediye bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tariiıi

313 5-IH-1933

154

■g“92

Hüseyin Ef. ; Ordu kasabasında

Batum Çürük su mül-, kalmasına müsaade 

tecilerinden. Dizdar edilmesi, 

zade Süleyman B. 

nezdinde.

Rusyadan iltica suret ile Türkiye'ye gelmiş ve 

Tokat vilâyetinde oturması tensi]) kdnımış ise ch' 

Tokada gitmeğe sıhhati müsait olmadığından el- 

yevm bulunduğu Oı-du kasabasında oturmasııuı 

müsaade edilmesi Hüseyin ^mzasile Yüksek Re

isliğe gönderilip encümene verilen arzuhaldi* ta

lep edilmesi üzerine keyfiyet Dahiliye vekâletini' 

yazdmıştı.

( Jeh'n karşdık mütah'a ve icabı müzakere olun

du :

Mumaileyhin Hükümetçe Tokada ayrdmış ol

masına nazaran Orduda kalmasma imkân olmadı

ğından mahalli mürettebi olan Tokada gitmesi 

zarurî olduğunun kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

314 5-III-1933

141 Z. Ziy Ef.

979 Şiran Kaymakamı.

İstiklâl madalyasile 

taltifi.

Milli mücadeledeki hizmetlerine binaen istik

lâl madalyası ile taltifi ;̂>iran kaymakamı Osman 

Bey tarafından Yüksek Reisliğe gönderilip en- 

cümeıu' vei'ilen arzuhalde talep edilmişti, 

icabı konuşuldulAa :

Müsti'dinin 977 numaı-alı kanun mucibincc

2 teşi'inievvel 192G tarihinden ı-vvel müracaat et

memiş olduğuna ve kanunun tayin ettiği müd

detten sonra bu hususta vaki olan müracaatlerin
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1005 Memet Ef. 
5Q1Î Ömerli karyesi. 

İznik.

302 
M 45

455
1309

Osman Kitiş zade 
Camii kebir mahal
lesinden.
Dinar.

Traktör tazminatı- 
nm verilmesi.

nazarı itibara ahnmayacağnra binaen talebinin 
tervicine kanunen imkân olmadığnıın kendisine 
bildirilmesine karar verlidi.

Karar No. K. tarihi

315 5-111-1933

Sehven kazanç ver
gisi tarhedilmesin- 
den şikâyet.

929 senesi teşrinisanisinde ticaretini terkettiği 
halde 930 senesi için namına kazanç vergisi tar- 
hedildiğinden bahsile şikâyeti havi Mustafa im- 
zasile Ömerli köyünden Yüksek Reisliğe gönderi
lip encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 
Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu :

Müstedinin filhakika 929 senesi teşrinisani
sinde ticaretten feragat ettiği anlaşılmasına meb- 
ni 930 senesi için sehven namına tahakkuk etti
rilmiş olan kazanç vergisinin terkini lüzumu ve
kâletten bilâhare Bursa defterdarlığına yazılmış 
ve bu suretle dileği yerine getirilmiş olmakla key
fiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

316 5-III-1933

Kanunen müstahak olduklan traktör tazmdna- 
tının verilmediğinden ve bu ise gadirlerini mucip 
olduğundan bahsile emsali misillû mezkûr tazmi
natın itası talebini havi Osman ve Haşan Efendi
ler tarafından Dinardan Yüksek Reisliğe gönderi
len iki kıta arzuhal encümene verilmekle keyfiyet 
îktısat vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıklarda:
Müstedilerin kanunen mua3ryen olan müddet 

zarfmda müracaat edip tazminattan feragatle 930 
senesi zarfında mevaddı müşteile muafiyetinden 
istifade ettirilmesini talep etmelerine md>ni ken
dilerine bu müddet zarfmda petrol muafiyet maz
bataları verilmiş olduğu beyan kılmmıştır.

îcabı konuşuldukta:
Müstedilerin tazminattan feragatle petrol mu

afiyet mazbataları almış olmalarına nazaran ayrı
ca tazminat itasına kanunen imkân bulunmamış 
olduğundan keyfiyetin bu suretle kendilerin© bil
dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

317 5-II1-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duk lan yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

247
1089

B. Necati Ef. 
Mütekaidini askeri- 
yeden.

Aksaray înebey No. 9 
İstanbul.

Açık maaşlarından 
olan matlubatının 
tesviyesi.

_22_
860

16
854

Hayati Ef.
Kâfizade.
Diyarbekir.
H. İbrahimoğlu du
ran Ali Ef. 
kayseri Kessi Turan 
köyünde.

Leylî ve meccani 
mektebe kabulleri.

Hükümeti sakıtaea meöburî mezuniyetle açı

ğa çıkarılmış olduğu tarihle bilâhare tekaüt edil

miş olduğu tarih arasındaki maaşlarının veril

mediğinden baihsile tesviyesi talebini havi Necati 

imzasile îstanbuldan Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet M. M. 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık ile buna merbut evrak münde- 

riçatma nazaran:

Mücadelei mili iyeye iştirak etmemesi - 

ne mebni nisbeti askeriyesi kesilmiş ve bi- 

lâJıare Ali karar heyetince bu vaziyeti kaldırıl

mış olan mumaileyhin talep ettiği maaşlar hak- 

kmda Devlet şûrasjna da müracaat etmesi üzeri

ne bu bapta cereyan eden müzakere noticesindo: 

Müstedinin Erbaada bulunduğu halde m illî mü

cadeleye iştirak ötmediği gibi 338 ağustosun

dan 340 şubaitına kadar olan müddete ait olarak 

talep ettiği müterakim maaşların Hükümeti sa

kıta tarafından mecburî mezuniyete scvkedildiğ’ 

zamana raci olmasma ve 7 haziran 338 tarihli ka

nun mucibince 16 mart 333 tarihinden sonra İs

tanbul Hükümetince müttehaz mukarreratm 

keenlemyokün addedilmesine ve kendisi 10 şubat 

340 tarihinden itibaren tekaüt edilmiş olup ba ta

rihten evvelki rütbesi maa.,'t)an mevzubahs olma

yacağına binaen hakkmda yapılan muamelede bir 

gûna isabetsizlik görülmediğine karar verildiği 

anlaşılmıştır. Mumaileyh haManda tatbik edilen 

muamelede encümence de y o l^ lu k  görülmemiş 

olmakla keyfiyetin bu suretle kendisine bildirilme

sine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

318 5-III-1933

Tahsilini ikmal etmek üzere münasip mek

teplerden birine leylî ve meccani olarak kabulü 

Duran A li ve Lû tfi imzalarile Turan köyün

den ve Diyarbekirdeki Cümhuriyet mektebinden 

neşet eden oğlu Abdüssettar Efendinin de tah

silini ikmal temek üzere ya Diyarbekir veya îs- 

tanbuldaki orta mekteplerden birine leylî ve 

meccani olarak kaydü kabulüne dair Hayati im

zasile Diyarbekirden Yüksek Reisliğe gönderi

lip encümene verilen arzuhaller üzerine keyfiyet 

Maarif vekâletine yazılmıştı.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere olun

du:

Lise ve orta mekteplere alınacak meccani ta

lebenin 415 numaralı kanun mucibince müsabaka 

ile tefrik edileceğine nazaran mumaileyhimanın 

imtihan zamanı gelince bulunduklan mahalle 

mücavir olan lise veya orta mektep müdürlüğüne 

müracaatle imtihana girmeleri lâzımgeleceğinin 

arzuhaller sahiplerine bildirilmesİTie karar verildi.

Karar No. K. tarihi

319 5-III-1933

Reis M. M. 

Rize İstanbul 

Atıf Ziyaettin

Kâ. Aza Aza Aza

Muğla Bursa GaziAntep Hakâri 

Nuri M. Fehmi Şahin Ibrahim

Az Aza

Kayseri Yozgat 

A. levfik A, Cevdet
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otıır- 

dukları yer

43 M . Celâl I:f.
1 4Q7 Konya polis memuru 

S ırça lı mahallesinde 
No. 21 
Konya.

Arzuhal hulâsası p]uciiıneıı kararı ve lu* s(*b(‘})teıı verild iğ i

Tasfiyesinin refi. On iki sene bilâ fasıla Konya polis me
murluğunda ifa ettiği hizmetlerine ve almış 
olduğu takdirlere rağmen haksız ve kanunsuz 
yere tasfiyeye tâbi tutulduğundan bahsile ev 
rakının tetkikile tasfiyesinin refi Celâl imzasile 
Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 
arzuhnlda talep edilm iştir.

P ah iliye  vekâletinden mumaileyhin s icil 
dosyası celbedilerek Em niyet işleri umum mü
dürlüğü zat işleri müdürü hazır olduğu halde 
tetkik ve icabı müzakere edild i.

M um aileyhin Konya viiâyetince tasfiyesini 
mucip olarak gösterilen sebepler aciz ve ka
b iliyetsiz liğ in in maddeten sabit olmasından 
ve s ic illin in  çok lekeli bulunmasından ibaret 
olup halbuki dosyasında s ic illin i lekeleyecek 
vukuata tesadüf ed ilm ediği gibi bu bapta is
nat edilen aciz ve kabiliyetsizliğe bedel b ilâ 
kis m um aileyhin Konya hadisesinde ve sair 
hususatta gösterdiği meslekî yararlıklardan ve 
ibraz ettiği yüksek hizmetlerden dolayı defatle 
takdire maziıar olmuş olduğu ve tasfiye için 
aranılan kanunî sebeplerden hiç b iri mevcut 
olm adığı görülm üş ve binaenaleyh bu baptaki 
tasfiye kararının isabete makrun olmadığına 
encümence kanaat hâsıl edilerek tasfiyesinin 
refile yine meslekinde istihdamına ve keyfiyet 
Dahiliye vekâletine bild irilm ekle beraber ken
disine de malûmat itasına müttefikan karar 
verild i.

Karar N o . K . tarihi

320 8-III-1933
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adı, sanı ve otur

dukları yer
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228

1686

I M. Reşat Ef.

I Memleket hastanesi 

I arkasında Derebaşı 

S. No. 11 misafire- 

ten mukim sabık 

Urla mahkemesi 

başkâtibi.

İzmir.

Tasfiyesinin refi. Urla mahkeme başkitabetinden tasfiyeye tâbi 

tutulduğundan ve bu hususta verilen kararda 

bir hak görmediğinden bahsile tasfiye kararmnı 

refedilmesi hakkmda Reşat imzasile Izmirden 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal encümene 

verilmekle keyiiyet Adliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık ile vekâlet Zat işleri müdü

rünün encümene getirmiş olduğu sicil dosyası 

tetkik ve icabı müzakere olundu:

Mumaileyhin zimmetine para geçirmek 

vazifei memuriyetini suiistimal etmek ve ihmal 

ve terahide bulunmak dolayısile işten el çek

tirilerek muhakemesi neticesinde dort buçuk 

ay hapse ve 30 lira ağır cezayı naktiye ve 

Q ay da memuriyetten mahrumiyetine karar 

verilmiş olduğu gibi esasen kabiliyetinin ve 

malûmatı adiiyesinin derecesile temayülâtınm 

vazifesini ifaya müsait olmamasına mebni 

tasfiyesinin icra kılındığı anlaşılmış ve binaen

aleyh bu baptaki kararın refine mahal ve 

imkân görülememiş olmakla keyfiyetin kendi

sine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

321 8-III-1933

348 ! Gani Ef. '

11^6' Eeri köy Pş. mahal- 

i lesi Ok meydanı 

caddesi No. 17 ha

nede Göksün mus- 

• tantıkı sabıkiv 

, İstanbul.

Tasfiyesinin refi hak

kmda.

Göksün müstantıkiiğında müstahdem iken 

kanunsuz ve haksız bir surette tasfiyeye tâbi 

tutulduğundan bahsile şikâyeti havi Gani imza

sile İstanbuldan Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene Verilen arzuhal üzerine, mumailey

hin Adliye vekâletinden celbedilen sicil dosyası 

vekâlet Zat işleri müdürü hazır olduğu halde 

tetkik ve icabı müzakere olundu:

Müstedinin sicil dosyasında bulunan tasfiye 

kararında tadat edilen sebeplere ve sicillinin 

ihtiva ettiği malûmat ve meşruhata nazaran 

tasfiyesinde bir haksızlık görülmemiş ve bu 

baptaki muamelenin refine mahal ve* imkân 

bulunmamış olmakla keyfiyetin bu suretle 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

322 8-111-1933
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41

495

Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve otur

dukları yer

Fmin Ef.

Sabık Hamburg kon

solos muavini. 

İstiklâl otelinde mi- 

safireten mukim. 

Ankara.

Arzuhal hulâsası Encüm en kararı ve ne sebepten verild iğ i

Tasfiye

refi.

kararmm

280 I

1123

Kasurgalı karyesi 

ihtiyar iıevcti. 

Kalecik.

Davalarmm başka 

mahalle nakli.

Hamburg konsolosluğu kançılarlığmdan 

vekâlet emrine almarak bilâhare tasfiyesi icra 

edildiğinden ve bu muamelenin kanunsuz ve 

yolsuz olduğundan bahsile evrakmm tetkikile 

bu baptaki kararm refi talebini havi M. Emin 

imzasile Yüksek Reisliğe verilen arzuhal encü

mene havale edilmekle mumaileyhin Hariciye 

vekâletinden celbedilen sicil dosyası Zat işleri 

müdürü hazır olduğu halde tetkik ve icabı 

müzakere olundu:

Müstedinin gerek sicillindeki malûmat ve 

meşruhata gerek tasfiye kararında tadat edilen 

esbaba ve gerekse müdürü mumaileyhin ver

diği izahata nazaran hakkında verilen tasfiye 

kararının isabetine encümence kanaat hâsıl 

olmuş ve kendisinin iddiası veçhile bu mua

melede yolsuzluk ve kanunsuzluk görülmemiş 

olmakla tasfiyesinin refine mahal ve imkân 

olmadığının kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

323 8-111-1933

Arazilerine vaki müdahalenin meni hak

kında Kalecik mahkemesinde açtıkları davanın 

henüz intaç, edilmediğinden ve hasım ve ve

killerinin nüfuz sahibi olmaları iıasebile kay

bolmak ihtimali de bulunduğundan bahsile 

başka bir mahalle nakline müsaade edilmesi 

hakkında Kalecik ihtiyar heyeti tarafından 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhal üzerine keyfiyet Adliye vekâletine ya

zılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Mezkûr dava ehemmiyetine, mahallinde bu

lunmayan bir takım şahitlerin istinabelerine 

lüzum görünmesine ve icrası lâzımgelen sair 

kanunî muamelâta binaen gerçi bizzarure uza

mış isede muhakemenin usulü dairesinde cere

yan etmekte olduğu ve müstedilerin şüphe ve 

şikâyetlerini mucip ortada bir sebep olmadığı 

cihetle nakline mahal görülmediği beyan kı

lınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Esasen hukuk davalarının nakli, hukuk usu

lü muhakemeleri kanununun 25 inci madde-



-  4 -

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve he sebepten verildiği

sinde yazılı şartiarııı vücudü takdirinde tem

yiz mahkemesine ait olduğu gibi hâkimin bi

taraflığından şüpheyi mucip bir sebep te bu

lunmamasına binaen müstedilerin taleplerini 

tervice mahal görülmemiş olmakla keyfiyetin 

kendilerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

142 İbrahim E f.
980 Kücükoğlu.

' Ünye.

933_| Ö m er Ef.
1178 M evkuf.

Sum atar müdürü sa
bıkı.

Mütebaki mahkûmi

yet müddetinin affi.

324 8-III-lQ,33

Müzayede ile aldığı 

hane bedelinin mu- 

kassatan tesviyesi.

Müzayede suretile almış olduğu hanenin 

bedeli olan 250 lirayı tesviyeye muktedir 

olmadığından bahsile mukassatan tediyesine 

müsaade edilmesi Ruhsat imzasile Ünyed^n 

Yüksek Reisliği gönderilip encümene verilen 

arzuhalde talep edilmesi üzerine keyfiyet 

Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütlea \̂e icabı müzakere 

olundu:

Mezkûr hanenin bedeli peşin verilmek su- 

retile bilmüzayede satılmasına binaen taksite 

raptına kanunen imkân olmadığı anlaşılmış 

olmakla keyfiyetin kendisine bildirilmesine 

karar verildi. Karar Ko. K. tarihi

325 8-111-1933

Mürettep yalancı şahitlerin ifadelerine isti

naden haksız yere mahkûm edildiğinden ve 

rontkenle tedavisini icap edecek ehemmiyetli 

bir hastalığa duçur olduğundan bahsile müte

baki mahkûmiyeti için hususi affe mazhariyeti 

hakkında Ömer imzasile Yüksek Reisliğe gön

derilip encümene verilen arzuhal üzerine key

fiyet Adliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu:

Müstedinin mahkûmiyeti vazifei memuriye

tinin sui istimal etmesinden ileri gelmiş olup 

hükmün Temyiz mahkemesince de tasdik kılın

dığı ve arzuhalde iddia eylediği hastalığından 

dolayı da rontken bulunan bir mahal hapisa- 

nesine nakli ile muayenesinin icra ve netice

sinin işarı hususunun Urfa müddeiumumiliğine 

yazıldığı anlaşılmış olmakla keyfiyetin kendi

sine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

326 8-III-1933
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^ adı, sanı ve otur-

<î duldan yer

540 Halil F,f. ve arka- 

1402 daşlan.

Adana - Köprüköyü.

Arzuhal Hulâsası Encünıen karan ve ne sebepten verildiği

İSorç taksitlerinin 

20 seneye iblâğı.

563 Hikmet hf. 

1430 Dava vekili. 

Tarsus.

Dava vekaleti ruh

satnamesinin avukat

lık ehliyetnamesine 

tahvili.

Adana Hm lâk ve eytam bankasından satın 

aldıkları tarlaların taksitlerini veremediklerin- 

d(n bahsile borç müddetinin 20 seneye iblâğı 

talebini havi Halil Kf. ve arkadaşları tarafın

dan Adanadan Yüksek Reisliğe çekilip encü

mene verilen telgrafname üzerine keyfiyet Ma

liye vekâletine yazılmıştı.

(ielen karşılık mütaiea ve icabı müzakere 

olundu:

Müştekilerin Emlâk ve eytam bankasından 

şeraiti muayyene ile satın aldıkları emvalin 

taksit borçları, Hâzineden taksitle satın alınan 

emval hakkındaki 1773 No. kanun hükmün

den ' hariç ve keyfiyetin, banka nizamnamei 

esasisi ve şeraiti akit hükümleri dairesinde 

halli lâzımgelen mesailden olup vekâletçe ban

ka umum müdürlüğüne de bu suretle tebliğ 

kılındığı anlaşılmış olmakla ona göre mezkûr 

müdürlüğe müracaat etmeleri lâzımgeleceği- 

nin müstedilere bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

327 8-I1I-1933

12 sene adliyenin muhtelif memuriyetle

rinde ve 22 sene de müstemirren resmî deva- 

ir ve eşhas vekâletlerinde bulunarak heyeti 

hâkime ve müvekkillerinin itimatlarını kazan

mış olduğundan ve saireden bahsile haiz ol

duğu dava vekâleti ruhsatnamesinin avukatlık 

ehliyetnamesine ̂ tahvili talebini havi Hikmet 

imzasile Tarsustan Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, encümene verilmekle keyfiyet Adliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin beş seneyi mütecaviz zabıt 

kâtipliği ve icra memurluğu gibi hizmeti 

adliyesine mebni avukatlık kanununun 

1 2 nci maddesine tevfikan ancak baro teşek

kül etmeyen yerlerde vekâlet edebileceği ve 

kendisine avukatlık ehliyetnamesi verilmesine 

imkânı kanunî olmadığı işar kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Rsasen avukat olmak için, mezkûr kanunun 

ikinci ve on birinci ve bu kanunun bazı mad

delerini muaddil 708 No. kanunun beşinci 

maddelerinde yazılı olan evsaf ve şeraitten
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îi ^  ; adı, sanı ve otıır-

fo dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

457 Haindi Ef.

1311 Ziyaret nahiyesi es- 

bak müdürü.

Caıni kapısmda kah

veci Mardinli İzzet 

Ef. vasıtasile. 

Diyarbekir.

Tasfiye 

ref i .

karannm

379

1 2 2 6 ı

5 6  i 

1 5 1 0 ;

Vahit Ef.

Baytar müdürü. 

İçel.

i. Hakkı Ef. 

Mücadele baytarı. 

Hasankale-Erzurum.

birini haiz olmak lâzjmgelip mumaileyhin va

ziyeti ise bu maddeler hükmüne uymadığı 

anlaşılmış ve bu itibarla kanuna uymayan ta

lebinin isafına imkân bulunmamış olmakla 

keyfiyetin mumaileyhe bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

3 2 8  8 - T i I - 1 9 3 3

Ziyaret nahiyesi müdürlüğünden tasfiyeye 

tâbi tutulmuş isede bu baptaki kararda bir 

hak ve madelet olmadığından bahsile sicillinin 

tetkikile tasfiye muamelesinin refi, Hamdi im- 

zasile Yüksek’ Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhalde talep edilmesi üzerine Dahi

liye vekâleti vilâyetler umum* müdürü encü

mene davet edilerek mesele tetkik ve icabı 

müzakere olundu:

Mumaileyhin verdiği izahata nazaran müs- 

tedinin, bilâhare tasfiyesi refedilerek vekâlet 

emrine alındığı anlaşılmış ve binaenaleyh bu 

bapta encümence yapılacak bir muamele bu

lunmamış olmakla keyfiyetin kendisine bu su

retle bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

329 S - I I I - 1 9 3 3

Harcırahlarının kilo

metre üzerinden tes-̂  

viyesi.

Meri olan harcırah kanununa ve bu kanuna 

merbut izahname mündericatına nazaran vazi- 

feten araba ve otomobil ile seyahat eden 

memurlara kilometre üzerinden 30 kuruş har

cırah verilmesi iktiza ederken Maliye vekâleti 

bu ahkâm hilâfına olarak harcırahlarını masa

rifi hakikiye üzerinden tesviye etmekte oldu

ğundan bahsile şikâyeti havi Vahit imzasile 

İçelden ve İsmail Hakkı imzasile de Hasankaleden 

Yüksek Reisliğe gönderilen iki kıta arzuhal 

encümene varilmekle keyfiyet Maliye ve Ziraat 

vekâletlerinden sorulmuştu.

Gelen karşılıklar mündericatına nazaran:

1846 numaralı kanun, daimî veya muvak

kat memuriyetle bir 'arafa gönderilenlerin 

harcırahlarının işbu kanun esasatı dairesinde 

tahakkuk ve tediye edileceğini emretmekte 

olduğu ve ancak harcırah kararnamesinin 35 
ıncı maddesinin tadili hakkında olup hususî
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümoıı karan ve ne se])cpten ve i’i ld iğ i

576_

1445ı

Kemal Ef.

Üzümlü Müdürlü

ğünden mütekait. 

Fethiye.

bir mahiyeti haiz ve yeni kanunla da ilga 

edilmemiş bulunan 10-XI-335 tarihli karar

namenin birinci maddesinin ikinci bendi mu

cibince bir dairei malınne dahilinde tetkikat, 

keşfiyat ve taharriyat için vaki olacak seyahat

lerde katolunacak mesafeye bakılmaksızm yal

nız masarifi nakliyei vakıa nisbetinde yol 

masarifi ile seyahat ve ikamet yevmiyesi 

verilmesi muktazi bulunmuş olduğundan mm- 

takası dahilindeki teftişinden dolayı müstedilere 

bu esas dahilinde harcırah tahakkuk ettirilmiş 

bulunduğu ve şikayeti vakıanın bundan tevel

lüt ettiği anlaşılmıştır.

İcabı konuşuldukta :

Daimî veya muvakkat bir memuriyetle bir 

tarafa gönderilecekler hakkında mezkûr kanun 

ahkâmının tatbiki iktiza etmekte olup sureti 

müstedaya nazaran mumaileyhimanın tetkikat ve 

keşfiyat için vilâyet dahilindeki seyahatlerinde de 

kilometre üzerinden harcırah verilmesini talep 

etmekte olmalarına ve bu ise ne mezkûr 

kanun, nede zikrolunan kararnamenin elyevm 

meri olan birinci maddesi ahkâmına tevafuk 

etmekte bulunmasına nazaran yapılan muame

lenin bu mevzuata müstenit ve binaenaleyh 

kanuna uygun olduğunun ve bu baptaki şikâ

yetlerinde isabet bulunmadığının kendilerine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

330 8-III-1933

Tekaüt ikramiyesinin' 

bir an evvel itası.

Bu kere tekaüdü icra edilmiş ve bilfiil 

hizmeti de 30 seneyi mütecaviz bulunmuş ol

duğundan bahsile kanunen müstahak olduğu 

ikramiyesinin bir an evvel tesviyesi talebini 

havi Fethiyeden Ali Kemal imzasile Yüksek 

Reisliğe çekilen telgrafname encümene veril

mekle keyfiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu;

Üzümlü Nahiyesi Müdürlüğünden mütekait 

olan mumaileyhin bilfiil hizmeti 30 seneyi 

mütecaviz olmasına mebni 1683 No. tekaüt 

kanununun 58 inci maddesi mucibince ikrami

yeye kesbi istihkak ettiği ve fakat tahsisatının 

mevcut olmaması hasebile tesviyesinin bir
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur 

dukları ver
Arzuhal hulâsası Eııcüıııcıı kararı v(‘ ne sebepten verildiği

müddet teahiıura uğradığı ve şu kadarki bu 

baptaki muamelenin bilâhare ikmal ve müsta

hak olduğu ikramiyesinin de Fethiye malmü- 

dürlüğüne irsal edildiği anlaşılmış ve binaen

aleyh arzusu hâsıl olmuş olmakla keyfiyetin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

331 8-İII-1933

279

1738

Hediye li. 

Olü Omer 

Papazoğhı 

de meskûn 

namına. 
Bursa.

Tahsis edilen arazi- 

zevcesi. nin tapuya raptedil- 

çiftliğin- memesinden şikâyet.

8 hane

İskânı adi suretile evvelce tahsis edilip 

imar ve ıslah ettikleri arazinin meccanen ta

puya raptı cihetine ^itmediklerinden bahsile 

şikâyeti havi Bursadan liediye Hanım ile iki 

arkadaşı tarafından Yüksek Reisliğe K^^ıtlerilip 

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet Da

hiliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu;

Van mültecilerinden olan müstediyelere 

evvelce iskânı adi suretile arazi tahsis edilmiş 

olup ancak bu gibi mültecilere adiyen muhas- 

sas arazinin namlarına meccanen temliki hak

kında mevcut kanunlarımızda bir hüküm ve 

sarahat olmamasına mebni kendilerinin borç

landırılmaktan başka çare bulunmadığı işar 

kılınmıştır.

İcabı konusuIduta:

( jerek 1771 numaralı ve gerek 18()0 nu

maralı kanunlarımızda şark mültecilerine iskânı 

adi suretile verilmiş olan arazinin meccanen 

temliki hakkında bir hüküm mevcut olmayıp 

mezkûr kanunların sırf mesken temlikini mu- 

tazammın bulunmasına mebni müstediyelerin 

uhdelerindeki arazinin borçlanma kanunu ah

kâmı dairesinde borçlandırılmak suretile tem

liki kanuni bir zaruret olduğundan keyfiyetin 

arzuhal sahiplerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

332 8-1II-1933
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<

' Arzuhal verenlerin 

f  ^  adı, sanı ve otur-

37

875

duklan yer 

I Mustafa Ef. ve ar. 

I Kasap.

Turgutlu.

Arzuhal hulâsası ' Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Evvelce mezbahada 

kestikleri kuzu ve 

oğlaklardan bu ker-

Üç senedenberi resmî bir mezbahada kesi

len kuzu ve oğlakları için verilmemiş olan 

resimlerin bu kerre tahsiline kıyam edildiğin- 

re resim istenilme- den bahsile şikâyeti havi Kasabadan Mustafa 

sinden şikâyet. | Efendi ve arkadaşları tarafından Yüksek Reis

liğe çekilen telgrafname encümene verilmekle 

keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

1839 No. hayvanlar vergisi kanununda bu 

kabîl hayvanlardan vergi almmayacağı mu

harrer isede mezkûr kanunun 17 temmuz 931 

tarihinde intişar etmiş ve 1 haziran 1931 

tarihinden muteber addedilmiş olmasına bina

en o tarihe kadar 12 şubat 1340 tarihli ve 

410 No. sayım vergisi kanunu hükümlerinin 

tatbik edilmiş olduğu ve mezkûr verginin de 

bu zamana ait bulunduğu beyan edilmiştir. 

İcabı konuşuldukta:

Talep edilen verginin 410 No. kanunun 

meri olduğu zamana ait ve bu kanun ahkâ

mına müstenit olduğu anlaşılmasına; ve 

zaten 410 No. kanunun altıncı maddesini 

muaddil 729 No. kanunun birinci maddesinde 

de; kasaplık olarak sevkedilen kuzu ve oğlak

ların pazar, panayır veya mezbahalarda resim

leri alınır denilmesi de bu gibi hayvanların 

resme tâbi olduğunu sarahaten göstermekte 

olmasına ve müstediler ise mezkûr kuzu ve 

oğlakların resmî bir mezbahaya sevkedil- 

diğini telgrafnamede beyan etmekte bulunma

larına binaen mahallince tatbik edilen muame

lede ahkâmı kanuniyeye mugayir bir cihet 

i görülmemiş olmakla keyfiyetin müstedilere 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

333 8-IH-1933

357

Î204

Recep Ef. ve Ar. 

Kahveci.

Ödemiş.

Taksitle satin aldık

ları emvalden kalan 

borçlarının affi.

Bilmüzayede Hâzineden taksitle satın aldık

ları emvalden kalan borçlarının, vaktile ka

nunî hakları nazarı itibare alınarak kendilerine 

mesken verilmemesinden dolayı, affedilmesi 

talebim havi Recep Ef. ve arkadaşları tarafın

dan Ödemişten Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal encümene verilmekle keyfiyet Maliye 

vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzaker
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası J^hîciinıeıı k a ra n  ve ne sel)e|)teıı verild iğ i

602

5498

Nuri Ef.

P. T. T. B^şmü- 

düriycti başkitabe- 

tinden mütekait. 

Bursa.

İkramiyesinin veril

mesi.

olundu:

Akti beye müsteniden Hâzineden alman 

emval taksitlerinin affine mesağı kanunî ĵ ö̂rül- 

mediğinden ve müstediler hakkı iskânı haiz 

idiseler 1771 numaralı tasfiye kanunile teffiz 

işlerine nihayet verilmeden evvel vaktile mü

racaat etmiş olmaları lâzımgelip şimdi bu 

hususta vaki olan müddealan da borçlarını 

affe bir sebep ve delil teşkil etmeyeceğinden 

taleplfTİni terviç mümkün olmadığının kendi

lerine bildirilmesine karar verildi.

Karar Ko. K. tarihi

334 8-1II-1933

Kırk senelik hizmeti üzerine tekaüdü icra 

edihniş iken kanunî hakkı olan ikramiyesinin 

henüz verilmediğinden bahsile bir im evvel 

itası hakkında Nuri imzasih l'ursadan \'üks- k 

I Reisliğe gönderilip encüıi 'ne v^rüc j'r/u’v 1 

üzerine keyîiyt t r'ahiliy;. .k itiiru .ıı '

I muştu.

i Cevaben gelen tezkere mütalea ve icabı 

! müzakere olundu:

j Müstedinin kanuni istihkakı olan tekaüt ik- 

I ramiyesinin tesviye edilmiş olduğu mezkijr 

tezkere mündericatından anlaşılmakla keyfiyetin 

' kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarilıi

335 8-1II-1933

R.

Rize

Atıf

A\. M. 

İsanbul 

Zivaeftin

Ka.

Muğla

Nuri

Aza 

Bilecik 

H avrettin

Aza 

Bursa 

M. Fehmi

Aza 

üazi Antep 

Şahin

Aza

Hakâri

İbrahim

Aza 

Kayseri 

A. Jevfik

Aza

Mardin

Abdiirrezzak

Aza

Rize

Akif

Aza

Van

Münij)

Aza 

Yozgat 

A. Cevdet



-  w

<

773

810

Arzıılıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer 

Celâr Ef. Yusufoğlu. İadei tnuhakeıne ta- 

Niğde hapishanesin- lebi, 

de.

Felahive - Kayseri.

Arzuhal hulâsası Encünıo]! karîîi’i ve ııe sebepten verildiği

Vaki olan mahkûmiyeti adlü kanuna mu

vafık bulunmadığından ve iadei muhakemesi 

hakkındaki talebinin de isaf edilmediğinden 

bahsile şikâyeti havi Ceiâ) imzasile Niğde 

hapishanesinden Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, encümene verilmekle keyfiyet Adliye 

vekâletinden sorulmuştu.

Gelen Irarşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Bir katil maddesinden on seneye mahkûm 

olan merkum tarafından verilen iadei muha

keme istidasının Ceza muhakemeleri Usulu 

kanununun 334 üncü maddesi mucibince bir 

müdafi tarafından imza edilmiş olması şartını 

cami olmamasından dolayı mahallî Müddei- 

umumiliğince reddine karar verildiği ve müs- 

tedi tarafından işbu karar aleyhine kanunî 

yolda müracaat edilmediği anlaşılmış ve yapı

lan muamelede bir yolsuzluk j^örülememiş 

olmakla keyfiyetin kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

336 Q - n i - 1 9 3 3

297 Cemal Ef. Mâliyeden bailâm

1140 Şehit yüzbaşı Me- matlubu olan para-

met ağa oğlu. nın verilmemesin-

(malûlen mütekait.) den şikâyet. 

Gelibolu.

Emvali metrukeden bir un fabrikası bekçi

liğini ifa etmesinden dolayı şehrî 25 liradan 

müterakim 270 lira matlubunun kesbi katiyet 

eden hükme rağmen hâlâ tesviye edilmediğin

den bahsile şikâyeti havi Cemal imzasile 

Geliboludan Yüksek Reisliğe gönderilen arzu

hal üzerine keyfiyet Adliye vekâletine yazıl

mıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müstedinin katileşmiş ilâma müstenit ala

cağının tesviyesi için muktezi tediye emrinin 

bu bapta cereyan eden muhabere üzerine 

Maliye vekâletinden mahallî Defterdarlığına 

irsal kılındığı anlaşılmış ve şu suretle muma

ileyhin talebi isaf edilmiş olmakla keyfiyetin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

337 9-1IM933
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507

136b

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Yusuf Kenan t i. 

Yeşildirek camii 

karşısında No. 52 

de sakin. 

Maiımutpaşa. 

İstanbul.

Arzuhal Iıulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Ya memuriyetine ia

desi veyahut bir 

müstentikliğe tayini.

31Q ! 

3İ62I

Cemal Ef. ve arka

daşları.

Başmüdüriyet ser- 

gardiyanı.

Samsun.

İstanbul yedinci istintak dairesi birinci sı

nıf kitabetinden tasfiyeye tâbi tutulmuş isede 

tasfiye -kararı Şûrayi devletçe refedilmiş oldu

ğundan bahsile ya bir müstantikliğe tayini ve 

yahut memuriyetine iadesi talebini havi Kenan 

imzasile İstanbuldan Yüksek Reisliğe gönderi

lip encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

Adliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen tezkerede:

Tasfiye kararı Şûraca refedilmesi üzerine 

münhal vukuunda müracaatinin nazara alın

ması hususunun İstanbul müddeiumumiliğine 

bildirildiği ve müstantikliğe tayini meselesine 

gelince müstantiklik için müracaat tdenlerin, 

müracaat tarihlerine göre münhalâta tayinleri 

usul iktizasından olmasına binaen sırası gelince 

müstentikliğe de tayin edileceği beyan kılın

mıştır.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin şimdiye kadar bir memuriyete 

tayin edilmiş olması melhuz olup maahaza 

henüz tayin kılınmamış ise İstanbul müddeiu

mumiliğine müracaat ve münhal vukuuna in

tizar etmesi lüzumunun kendisine bildirilme

sine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

338 9-1II-1933

Ücretlerinin tenzil 

edilmesinden şikâ

yet.

Almakta oldukları ücretleri tenzil edilmiş 

ve bu miktar para da maişetlerini temine ki

fayet etmemekte bulunmuş olduğundan bahsile 

ücretlerine zam icrası talebini havi Tütün in

hisarı sergardiyanı Ahmet Can ve arkadaşları 

tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, 

encümene verilmekle keyfiyet Gümrük ve in

hisarlar vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Bunları evvelce 60 ile 81 lira arasında 

ücret almaktalar iken kadronun tatbikında bu 

ücretlerin 25 liraya tenzil edilmiş olmasına 

binaen tezyidi muvafık isede halen zam 

yapılmasına imkân olmadığından gelecek 

sene bütçesile teklifatta bulunulacağı beyan 

olunmuştur.

İcabı konuşuldukta:

Müstedilerin talepleri vekâletçe nazarı iti-
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Arzuhal verenlerin 

^  i adı, sanı ve otur- 

I dukları yer

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

194 Selâmi Ef. İzmirli 

Hüseyin Ef. oğlu. 

Karadeniz hastane- 

I  sinde mahkûm.

! Ereğli.

Mahkûmiyetinin affi.;

449 j

İ303Î

Memduh Ef. . 

Şehremini Millet 

caddesi Masura so

kağı.

İstanbul.

bara ahnarak ücretlerine imkân dairesinde zam 

icrasmm teemmül edilmekte olduğu anlaşılmış 

olmakla keyfiyetin kendilerine bildirilmesine 

karar verildi.

Karâr No. K. tarihi

339 9 - III- 1933

Ailesinin cehaletine ve bir kıskançlığa kur

ban olarak mahkûm edildiğinden ve mahkû

miyetinde hatayı adlî bulunduğundan bahsile 

affe mazhariyeti hakkında Selâmi imzasile 

Ereğliden Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, 

encümene verilmekle keyfiyet Adliye vekâle

tine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müstedinin, nezareti altında bulunan bir 

kıza tesaddi etmesinden dolayı bir sene altı 

ay ağır hapse konulmasına vicahen karar ve

rilmiş ve hükmün müstenit olduğu esbabı mu- 

cibeye nazaran af ve tecilini mucip kanunî bir 

sebep bulunmamış olduğu anlaşılmakla keyfi

yetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

340 9-III-1933

Takaüdünün malû- j 

liyeti üzerinden icrası.

İstihsal ettiği 884 numaralı tabip raporile 

malûliyeti tezahür ettiği ve tekaüt maaşının da 

bu malûliyetine göre derece üzerinden tadi- 

len tashihi lâzımgtidiği halde raporun salâ- 

hiyettar şubece tasdik edilmediği gibi münde- 

ricatı da nazarı itibare alınmadığından bahsile 

kanunî olan bu haktan mahrum edilmemesi 

talebini havi Memduh imzasile İstanbuldan 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhal üzerine keyfiyet M. M. vekâletinden 

sorulmuştu.

Gelen karşılıkta :

Mumaileyhin arzuhalinde serdettiği 884 

numaralı rapor Sıhhat İşleri dairesince tetkik 

edildikte, bunda gösterilen illetlerin olbaptaki 

kanuna merbut emraz cetvelinin şümulü hari

cinde görülmesine mebni derece üzerinden 

tekaüt muamelesinin tadiline imkân olmadığı 

ve mezkûr raporun tasdik edilmediği hakkın- 

daki iddia doğru olmayıp dairesince o suretle
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası

689

723

Remzi Ef. ve arka

daşları.

Muhtar.

Küçük Kılıçlı. 

Silivri.

Mahsullerinin fare

lerin tahribatından 

kurtarılması.

Eııcüınoıı kai'îu'i ve ne sebepten verildiği

tasdik edilerek kendisine aynen iade edilmek 

üzere İstanbul Merkez kumandanlığına .gönde

rilmiş olduğu beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Derece üzerine maaş talısisi, maiûhyetin 

mezkûr cetvele tevafuku ile mümkün olacağına 

ve bu cetvelde tadat edilen maluliyetlere uy

gun olmayan hastalıkların tekaüt üzerine bir 

tesiri olamayacağına binaen talebini isafa mesağı 

kanunî olmadığının kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

341 9 -III - 1933

Tarlalarına arız olan farelerden dolayı mah

sulleri hasara uğramakta olduğundan buna bir 

çare bulunması, Silivrideki bazı köylerin muh

tarları tarafından Yüksek Reisliğe çekilip 

encümene verilen telgrafnamede talep edilmek

tedir.

Keyfiyet Ziraat vekâletine yazılması üzerine 

gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Mezkûr telgrafname üzerine vekâletçe he

men muktazayı hale tevessül edilmiş ve fare 

tahribatının önüne geçilmiş olduğu anlaşıl

makla keyfiyetin müste.dilere bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

342 9-III-I933

574 I  Emine H.

144̂ 31 Aslanoğlu kerimesi. ! 

' Sarıcalı mahallesinde. 

Çarşamba.

Haksız yere tasfiye

ye tâbi tutulduğun

dan şikâyet.

Senelerce ifa ettiği muallimlikten takdire 

mazhar olmasını beklerken haksız yere tasfi

yeye tâbi tutulduğundan bahsile şikayeti havi 

Emine imzasile Çarşambadan Yüksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen arzuhal üzerine 

keyfiyet Maarif vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin menşei itibarile ilk mektep 

muallim muavinliğinde istihdam edilmekte 

iken Devlet imtihanına sevkedilerek muvaffak 

olamamasına mebni ilk tedrisat kanununun 44 

üncü maddesi mucibince vazifesine nihayet 

verildiği ve tasfiyeye tâbi tutulmamış olduğu 

beyan kılınmıştır.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası EnciinıCMi k a r a n  v(‘ ıu ‘ scb(‘j)ierı v (‘r il{ l iğ i

İcabı konuşuldukta:

Müstediyenin tasfiye edildiği hakkındaki 

kanaati doğru olmayıp ancak imtihanda mu

vaffak olamamasına mebni mezkûr kanuna tev

fikan bizzarure hizmetine niiıayet verildiği 

anlaşıhnış olmakla muallimlikte istilıdamına 

imkan olmadığının ve fakat bu suretle meslekî 

vazifelerine nihayet verilenlerin muallimlikten 

i^ayri olmak üzere diğer dairelerde kabiliyet 

ve istidatları derecelerinde bulabilecekleri bi

rer hizmette istihdamlarında kanuni iıiç bir 

mahzur olmadığının kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

343 9-111-1933

19

857

r, ■)

]

Mustafa Ef. 

Kevrekop veŞumnu 

muhacirlerinden. 

Sarı nahiyesi. 

Balıksir.

Mehmedoğlu Masan 

Fi. ve ar.
Sırbiye muhacirle

rinden Yuvacık ka- 

riyesinden.

İzmit.

Nüfus kay di için 

istenilen harçların 

alınmamasına dair.

Ana vatana iıicret ettiklerinden ve nufusa 

kayitleri için muayyen olan müddeti ,y:eçirıne- 

lerine mebni şimdi kendilerinden cezaen fazla 

harç talep eylediklerinden ve bunu ise vermeğe 

istitaatleri müsait olmadığından babsile bu 

harcın istihsalinden sarfı nazar olunmak sure- 

tile nüfusa kayitlerinin icrası Mehmedoğlu 

llasan hf. ile arkadaşları taraîıııdan Yuvacık 

köyünden ve Mustafa l'i. ve arkadaşları tara

fından da San nahiyesinden Yüksek Reisliğe 

.i^önderilen iki kıta arzuhal encümene veril

mekle keyfiyet Dahiliye vekaletine yazılmıştı.

(jelen karşılıklar mütalea ve icabı müzake
re olundu.

bcnebi memleketlerinden muhacir suretile 

K̂ elen müstedilerin ,L>eldikleri tarihten itil)aren 

bir sene müddet zarfında nufusa tescilleri hu

susuna dair müracaat etmediklerinden dolayı 

1260 numaralı kanunun 8 inci maddesinin 

delâletile birinci ve üçüncü maddesinde mu

harrer harçlara tâbi tutuldukları anlaşılmış 

isede ahiren Meclisi Alice kabul buyurulan 

1492 numaralı kanunun 1 inci maddesinde 

f'Türkiyeye muvasaletleri tarihinden itibaren 

bir sene geçirmiş olan muhacir ve mülteciler

den fakirliklerini bulundukları vilâyet veya 

kaza İdare heyetlerine tasdik ettirenlerin mez

kûr birinci ve üçüncü maddelerdeki harçlara 

tâbi olmıyacakları » musarrah olmasına naza

ran müstedilerin iddia ettikleri fakirliklerini
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duk lan yer

Arzuhal hulâsası ' Encümen karan ve ne sebepten verildiği

j tasdik ettirmek suretile mezkûr harçlardan 

I muaf tutulacaklannm kendilerine bildirilmesine 

i karar verildi.

Karar No. K. tarihi

344 9-III-1933

228 Nazmi Ef.

İ06Q Trabzon gümrük

leri başmüdürlüğün

den mütekait.

Tutulan kaçak eşya

lardan dolayı hakkı 

olan ihbariyelerin 

verilmemesinden şi

kâyet.

Urfa hudutlarmda yaptığı teşkilât sayesin

de müsadere olunan kaçak eşya bedelinin, o 

havali muhafaza hizmetini ifa edenlere hasren 

tevzii iktiza ederken umuma teşmil edilmesine 

mebni istihkakı olan ikramiyelerden mahrum 

bırakıldığından bahsile şikâyeti havi Nazmi B. 

tarafından Yüksek Reisliğe gönderilip encü

mene verilen arzuhal üzerine keyfiyet Gümrük 

ve İnhisarlar vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkla merbutu evrak okunarak 

icabı konuşuldu:

Müsadere olunan kaçak eşya bedeli ile 

cezayi naktilerden gümrük resmi ve masraf ve 

ihbariye tenzil edildikten sonra mütebaki kalan 

sülüsünün umuru muhafazada hizmet ve gay

reti meşhut olanlara sene nihayetinde tevzi 

edilmek üzere emanet hesabına geçirileceği 

Gümrük kanununun 97 nci maddesinde mut

lak bir ifade ile musarrah olmasına ve kanu

nun bu sarahatine karşı mezkûr sülüs miktarın, 

mumaileyhin talebi veçhile yalnız ait olduğu 

havalı muhafazasında hizmetleri sebkedenlere 

hasrı mümkün olmayıp bu fırkanın hükmü 

umuru muhafazada hizmeti görülen bütün 

memurini rüsumiyeye şamil bulunduğu vazıhan 

anlaşılmasına nazaran Şûranın bu baptaki ka

rarında da beyan kılındığı üzere mumaileyhin 

umumî bir ifade ile bahsettiği kaçak eşyaların 

hepsinden musadir hissesini istemeğe matuf 

olan iddiasında kanunî ^ir hak ve isabet gö

rülmemiş ve binaenaleyh talebinin isafına 

imkân bulunmamış olmakla keyfiyetin kendi

sine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

345

K. tarihi 

9-III-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

541 ' Servet cemal H. ' 

r403| Ordu orta mektep | 

, M. cemal Bey zev- ;

I cesi.

‘ Yeni mahalle 10 , 

temmuz caddesi No.'

I 27 hanede. ,

İstanbul - Bakırköy.

Arzuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Almış olduğu ikra

miyeden buhran ve 

kazanç vergisi kesil

diğinden şikâyet.

Ordu orta mektebi müdürü iken vefat eden 

zevci cemal beyin 30 seneden fazla hizmeti 

olmasına mebni tahakkuk edip tarafına tesviye 

edilen ikramiyesinden buhran ve kazanç vergi

si namile 537 lira kesilmesinden şikâyeti 

lıavi Servet Cemal hanım tarafından Bakırkö- 

yünden Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

M e^ûr verginin tevkifi akâmı kanuniyeye 

müstenit olup \anun hilâfına muamele yapıl

masına imkân olmadığından bu baptaki şikâ

yeti varit görülmediğinin müstediyeye bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

346 9-III-1933

4J Hatif Ef.

1501' Pazarcık esbak hâki-

! mi.

! Maraş.

Avukatlık etmesine 

müsaade edilmeme

sinden şikâyet.

Pazarcık hâkimliğinden çıkarılmış oldu

ğundan ve Mektebi hukuk mezunu olması 

hasebile avukatlık etmek üzfere bilâhare müra

caatta bulunmuş isede vekâletçe buna müsaa

de edilmediğinden bahsile şikâyeti havi Hatif 

imzasile Maraştan Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

Adliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin vazifei memuriyetini sui isti

malden dolayı 3 ay hapsine ve o kadar müd

detle memuriyetten mahrumiyetine karar 

verilerek kararın katiyet kesbeylediği ve mu

hilli haysiyet görünen bu mahkûmiyeti ise 

avukatlık kanununun ikinci maddesi mucibince 

icrayı vekâlete mâni teşkil ettiği beyan kılın

mıştır.

İcabı konuşuldukta:

Gerçi müstedinin Maraş barosuna kaydü 

kabulü mahalli inzibat Meclisinin bu bapta

ki mütaleanamesiiıde beyan kılındığı mezkûr 

arzuhalde dermeyan edilmiş isede mahkûmi

yeti vakıasmın avukatlık etmesine müsait olma

masına mebni Adliye vekâletince bu mütalea- 

nın mezkûr kanuna müsteniden kabul edilme

diği anlaşılmış ve vekâletin bu husustaki 

takdirinde ise bir isabetsizlik görülmeıniş ol-



Arzuhal verenlerin

I  I;  adı, sanı ve otur- Arzuhal hulâsası p] ııc iin ıcn  k a r a n  ve ııo se l)('pte ıı v e r i ld iğ i  

dukları yer

-  18 -

' ' makla talebinin isafına imkânı kanunî olma-

I dığının kendisine bildirilmesine karar verildi.

. Karar No. K. tarihi

i 347 Q-II I-I933
I ’ ~

18 Dursun Ef. Tekaüt maaşının ht- Tortum P. T. T. merkez müdürlüğünden

1472; Telgraf müdürlü- şahındaki yanlışlığın ' tekaüt edilmiş isede tekaüt hesabında yanlış- 

I ğünden mütekait. tashihi. lık olduğundan bahsile tashihi talebini havi

I Tortum. Dursun iıhzasile Yüksek Reisliğe gönderilip

I „ I encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet Da-

I * hiliye vekâletinden soruhnuştu.

; Gelen karşılık okundu.

Mumaileyhin tekaüt hesabında yanlışlık 

' olduğu hakkındaki müddeasının esas itibarile:

1 - Doğum tarihine nazaran hizmet müd

detinin noksan hesap edilmesine,

2 - Büyük harpte ordu emrinde geçirdiği 

! ! hizmetin nazara ahnmamasma,

3 — A^illî Hükümet emrinde çalıştığı za- 

j manın tekaüt hesabına gc-çiril.r.er.i^sine müsıc- 

I nit olduğu anlaşilmaktf,üır.

Halbuki mumaileyh evvelce verdiği tercü- 

meihal varakasında doğum tarihini 1297 ola

rak göstermiş olmasına nazaran 19 yaşını 

1 eylül 31Ö tarihinde bitirmiş ve buna bina

en idare hizmetine girdiği 21 teşrinievvel 311 

den 1 eylijl 316 tarihine kadar olan müddet 

kanun mucibince hizmetinden tenzil olun

muştur.

Büyük harpte istihdamı meselesine gelince: 

Bu husus hakkında M. M. vekâleti Zat iş

leri dairesinden sorulan suale gelen cevapta, 

mumaileyhin iddiası veçhile kolordu sahra 

posta ve telgraf memurluğunda istihdam olun

duğuna dair bir kayit ve malûmat olmadığı 

bildirilmiştir.

Gerçi 23 nisan J336 dan 23 ağustos 33Q 

tarihine kadar iMiIlî hükümet emrinde çalışan 

memurların tekaüt hesaplarına zam yapılması 

lâzımgelirse de mumaileyhin: bu iki tarih ara

sındaki müddetten âmirleri aleyhine diğer me- 

rakiz memurlarını teşvik meselesinden dolayı 

işten menediidiği 25 mart 338 den 15 ağus

tos 338 tarihine kadar açıkta kaldığı 4 ay 21 

gün müddet maaşlarının verildiğine dair sicil 

. de bir kayit olmadığı için, hariç tutularak te-
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Ai’zulial verenlerin 

adı, sam ve otur

duk kın yer

Arzukal kuklsası Eııciiıtu 'iı kai-aı-ı vo ııe sebepten verild iğ i

kaüt hesabına bu cfhetten 2 sene 11 ay 10 

gün zam yapılmıştır.

Esasen Dursun Efendinin Ankarada tekaüt 

, işini takip ederken bütün bu tafsilâtı almış ve 

yanlışlık olmadığına kani olmuş olduğu da 

mezkûr karşılıkta ayrıca işaret kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Yukarıdaki tafsilâta göre müddeinin iddia

sında hiç bir hak ve isabet görülmemiş ve 

yapılan muamele usule ve mevzuata müstenit 

ve muvafık bulunmuş olduğunu ve binaena

leyh tahsis edilen tekaüt maaşının tashihine 

mahal ve imkân olmadığının kendisine bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No. K . tarihi

] 40 M. Mustafa Ef. 

1594 Sabık Tarsus icra 

memuru.

'I'arsus.

Tasfivesinin refi.

348 9-I1I-1933

Tarsus icra memurluğundan haksız yere 

tasfiye edilerek iki yüz kuruş maaşla tekaüdü 

icra kılındığından vc bu ise genç denecek bir 

sinde kendisinin mahvini mucip olduğundan 

bahsile evrakının tetkikile tasfiyesinin refi Tar- 

sustan Mustafa imzasile Yüksek Reisliğe gön

derilip encümene verilen arzuhalda talep edil

mesi üzerine keyfiyet Adliye vekâletinden so

rulmuştu:

Oelen karşılık okundu:

Mumaileyhin tasfiyesini istilzam edip mez

kûr karşılıkta uzun uzadıya tadat edilen sebep

lere nazaran yapılan muamelede bir isabetsiz

lik olmadığı anlaşılmış ve bu baptaki tasfiye

nin refine mahal görülmemiş olmakla keyfiye

tin müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

349 9-II1-1933

851

5747

Q3_9

5838

M. Fehmi Ef.

Dere boğazı mahal

lesinde . 32numaralı 

istida sahibi. 

Hendek.

Hendek Belediyesi

nin hanesini yıktır

masından şikâyet.

Hendekteki hanesini kaymakamın geceleyin 

yıktırmasından şikâyeti ve bu husustaki 10000 

lira zararının tazmin ettirilmesi hakkında 

Hendekten Mustafa Fehmi imzasile Yüksek 

Reishğe çekilen telgrafname ve gönderilen 

arzuhal, encümene verilmekle keyfiyet Dahiliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta :

Müştekinin mutasarrıf olduğu binanın ta

mir kabul etmeyecek derecede maili inhidam
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Arzuhal vereııleriıı 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası , Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

' bulunduğu fennî muayene ve raporlarla tesbit 

olunmuş ve bu suretle kanunun icabı ifa edil

miş olduğu beyan kılmmıştır.

Müstedinin bu bapta Şûrayı Devlete de 

müracaat ettiği anlaşılmasına mebni keyfiyet 

oradan da soruldukta, sureti müddeanın vazife 

noktasından reddine karar verildiği bildiril

miştir.

İcabı konuşuldukta:

Mezkûr hanenin maili inhidam olduğu 

fennî raporlara istinaden tahakkuk etmesine 

mebni yıktırıldığı beyan kılınmasına ve mu

maileyhin bu baptaki iddiası ise, yapılan bu 

muamele 10000 Hra zararını intaç ettiğinden 

bu zararının müsebbiplerinden tazminini ve 

binaenaleyh cezaî takibat icrasını mutazam- 

mın olup bu ise müsebbipleri aleyhine Cüm- 

huriyet mahkemesine müracaati istilzam edecek 

mahiyette görülmesine mebni müstedi iddia

sında bir hak görüyorsa mahkemeye müraca- 

atle müsebbipleri aleyhine dava ikame etmekte 

muhtar bulunduğunun kendisine bildirilmesine 

i karar verildi.

Karar No. K. tarihi

352 i Ayşe H.

12Öd' Maktul Haşan karısı. 

I Bozkır.

Zevcinin katilleri 

hakkında gösterilen 

müsamahadan şikâ

yet.

350 9-III-1933

Zevcini sokak ortasında öldüren katiller 

hakkında tarafgirane muamele yaparak adaletin 

tecellisine mâni olan Bozkır ve Konya heyeti 

hâkimesinin bu baptaki kanunsuz hareketlerinin 

bir müfettiş marifetile tahkik ettirilmesi tale

bini havi Kayapınar köyünden Ayşe imzasile 

Yüksek Reisliğe çekilip encümene verilen tel- 

grafname üzerine keyfiyet Adliye vekâletine 

yazılmıştı:

Gelen karşılıkta:

Davanın derdesti rüyet olup henüz bir ne

ticeye iktiran etmediği ve maahaza hâdisede 

her hangi bir hâkimin kasdı mahsusla hareket 

ve gayri meşru bir menfaat temin ettiğine 

dair bir iddia ve madde mevcut olmadığı 

mahalline gönderilen müfettişin tahkikatına 

atfen beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Muhakemenin tarzı cereyanında bir yolsuz

luk olmadığı ve ortada şikâyeti mucip bir hal
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

bulunmadığı mumaileyhanın talebi veçhile ma
halline müfettiş izamile icra ettirilen tahkikatla 
tebeyyûn etmiş olmakla bu baptaki iddiası 
varit olmadığmm muma ileyhaya bildirilmesine 
karar verildi.

Karar No. K. tarihi

351 9-III-1933

489 i  

1346İ

504 I 
136̂ 2

İbrahim Bey ve ar
kadaşları.
Beledi ve Reisi.

Harput Sulh mah
kemesinin Baskile 
naklinden sarfınazar 
edilmesi.

Ötedenberi nahiyelerinde mevcut olan Sulh 
mahkemesinin beş on haneden ibaret bulunan 
ve henüz teşkilâtı olmıyan Baskile nakli na
hiyelerinin adlî muamelâtını sekteye uğrata
cağından bahsile mezkûr mahkemenin naklin
den sarfı nazar edilmesi hakkında Harputtan 
belediye reisi İbrahim B. ile arkadaşları tara
fından Yüksek Reisliğe çekilip encümerie 
verilen üç kıta telgrafname üzerine keyfiyet 
Adliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:
Bu husus hakkında gerek Elâziz vilâyetile 

gerek mahallî Müddeiumumiliğile cereyan 
eden muhabere ve icra kılınan teftiş neticesin

de Harput nahiyesinin Elâziz vilâyetine bir 
saat mesafede olup esasen bu nahiye köyleri
nin diğer işlerile beraber Adlî muameleleri 
itibari le de Elâzizle rabıtaları bulunduğu ve 
Baskil Kazasının ise Elâzize sekiz saat mesa
fede ve işleri de Harputa nazaran daha fazla 
olduğu ve ahalinin Elâziz mahkemesine gelmek 
için bir takım müşkülât çekmekte oldukları 
anlaşılması üzerine Harputta bulunan Sulh 
Mahkemesinin aynen Baskil kazasına nakledil
miş olduğu beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:
Sureti işara nazaran mezkûr Sulh mahke

mesinin Harputtan ziyade Baskilde teessüsü 
halü maslahate muvafık olduğu ve Harputtan 
Elâzize bir saat mesafede ve muntazam şose 
ile merbut olması hasebile ahalinin ledelicap 
oraya gitmelerinde müşkülât olmadığı anlaşıl
mış ve binaenaleyh mumaileyhimin bu baptaki 
şikâyetlerinde bir isabet görülmemiş olmakla 
keyfiyetin kendilerine o suretle bildirilmesine 
karar verildi.

Karar No. K. tarihi

352 9-111-1933
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Arzulial verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

63 ' Nuri Ef. 

i 512 Küçük iş yuvası. 

Danca.

Arzulial hulâsası i'^uciiıneu kîU'arı ve ne sel^epten verildiği

Maksız yere tekaüt ' Hiçbir sebep olmaksızın yüzbaşılıktan 

edilmesinden şikâyet, tekaüde sevkedildiğinden bahsile evrakının 

tetkikile hakkının izharı talebini havi Darıcadan 

Nuri imzasile Yüksek l^eisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

M. M. vekâletinden sorulmuştu.

' Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Mumaileyhin 929 ve 931 senelerine mah

sus sicillerinde rütbesinin ehli olmadığı sicil 

âmirlerince tasdik ve muhtar âmirce de teyit 

edilmiş olmasına mebni sicil talimatnamesinin 

33 üncü ve tekaüt kanununun üçüncü mad

desinin D fıkrasına tevfikan tekaüde sevedil- 

diği anlaşılmış ve yapılan muamele mumailey

hin sicillinin icabatma müstenit ve mezkûr 

talimatname ile kanunun buna müteallik 

ahkâmına muvafık görülmüş olmakla tekaüdü

nün refine imkân bulunmadığının kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

353 9-ni-1933

22 Bahattin Ef. liaksız yere tekaüt

1476 Valide çeşmesi aktar- edilmesinden şikâyet. 

1ar sokak No. 8- 

Beşiktaş.

İstanbul.

Haksız yere tekaüde sevkedildiğinden bah

sile sicillinin tetkikile bu haksızlığın izalesi 

ve hakikatin tecellisi için sicil âmirlerile 

alenen muhakemesinin icrası talebini havi 

Beşiktaştan Bahattin imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen arzuhal üzerine 

keyfiyet M. M. vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Mumaileyhin dosyasında mevcut sicillinde 

ahlâkî vasıflarının noksanlığı dolayisile orduda 

bakası caiz olmadığı müteselsil sicil âmirlerin

ce tasdik edilmiş olmasından dolayı sicil tali

matının muaddel 33 üncü ve tekaüt kanununun 

üçüncü maddesi delâletile 13 üncü maddesine 

tevfikan orduca ilişiğinin katedildiği anlaşılmış 

ve bu gibilerin sicil âmirlerile muhakemelerine 

dair eldeki talimat ve kanunlarda bir kayit 

görülmemiş ve ordudan her hangi bir suretle 

ayrılmış olanların tekrar sınıfı muvazzafa 

nakline ise mevzuatı hazıra gayrimüsait 

bulunmuş olmakla talebinin isafına imkân
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Arzuhal verenlerin 

g ^  adı, sanı ve otur-

rhıklan yer

Arzuhal huhâsası K ikm İiiioii k a rn i'i vo ne sobepte iı ve i'ild io 'i

olmadığının ıııu naileylıe bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarilıi

397 Almıet F:f.

1245 Tophane Karabaş 

mahallesi İkinci de

re boyu sokak No]5• 

, İstanbul.

A\aaşmdan fazla 

miktarda nafaka ke

silmesinden şikfıyet.

184 Ayşe M.

1023 Kara Alo zevcesi. 

Camii şerif mahal

lesi No. 27 

jMersin.

Oğlunun müddeti 

mahkûmiyeti baki

yesinin affi.

354 9-1H-1933

Ayda maaş olarak aldığı 28 liradan 12 

lirası, terkettiği kadına nafaka olarak kesil

mekte iken bir kaç aydır bu miktar 24 lira 

olarak katedilmekte olduğundan bahsile şikâ

yeti havi Ahmet imzasiie ropaneden Yüksek 

Reisliğe .gönderildi arzuhal üzerine keyfiyet 

Adliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

j\\üstedinin eski karısına olan nafaka bor

cundan dolayı maaşından ayda on iki lira tev

kifi Seyrisefain idaresine yazılmış isede sehven 

üç ay sırasile tevkifat yapılmayıp maaşının 

tam olarak verildiği anlaşılmasına mebni üç 

ay sırasile yaııılmayan bu tevkifatın, borçlunun 

muvafakatile müteakip aylarda icra edilmiş ol

duğu ve müstedinin şikâyeti de bundan tevellüt 

ettiği işar kılmmıştM'.

İcabı konuşuldukta:

Sureti işara nazaran nafakanın 12 liradan

24 liraya çıkarılmış olması doğru olmayıp 

müstedinin maaşına haciz konulduğu tarihten 

itibaren tevkifat icrası icap ederken sehven 

yapılmamış olan çü ayı için müteakip aylara 

ilâve suretile tevkifat icra edildiği ve buna da 

mumaileyh tarafından muvafakat olunduğu an

laşılmış ve bu baptaki şikâyet \’arit .i^örülme- 

miş olmakla keyfiyetin kendiî^ine bildirilme

sine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

355 9-III-1933

Nefsini müdafaa emrinde vukua gelen bir ka

til hâdisesiı ı̂den dolayı oğlu Hminiıı 10 seneye 

mahkûm olarak bu müddetin bir kısmını da 

geçirmiş olduğundan bahsile mütebaki müdde

tinin affi talebini havi Ayşe imzasiie Mersin

den Yüksek Reisliğe gönderilip encümene ve

rilen arzuhal üzerine keyfiyet Adliye vekâle

tine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Merkumun katil hâdisesinden dolayı olan
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur- 

duklan yer
Arzuhal hulâsası ' Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

184 i A. Refik Ef.

1641 Balya Kazası Kay- 

I  makamı 

I  Balya.

10 sene mahkûmiyet cezası, ceza kanununun 

mevkii meriyete vazı üzerine, sürgüne tahvil 

edilerek İçele gönderildiği ve bu hükmün ce

za kanununun meriyet tarihinden evvel kati

leşmiş bulunmasına binaen mezkûr kanunun 

kırkıncı ve eski ceza kanununun 39 uncu 

maddelerinden istifadesine imkân bulunmadığı 

beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Merkumun mahkûmiyet müddeti bakiyesi

nin affini müstelzim bir sebep olmamasına bi

naen Ayşe Hanımın bu baptaki talebinin isafı

na imkân görülmemiş olmakla keyfiyetin ken

disine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

356 9-1II-1933

Kıdem zammının 

verilmemesinden şi

kâyet.

Van vilâyeti dahilinde ifa ettiği iki sene 

hizmetten dolayı bir sene kıdem zammına 

istihkak kesbetıiği halde bu hizmeti kanunun 

neşrinden evvel mesbuk olmasını sebep göste

rerek Dahiliye vekâleti kabul etmediğinden 

şikâyeti ve bu gibilerin istifadelerini temin 

için bir karar ittihazı hakkında Balya Kayma

kamı Refik Bey tarafından gönderilen arzuhal 

üzerine keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorul

muştu .

Gelen karşılık mündericatma nazaran:

Memurlara kıdem zammı verilmesini me

murin kanununun 37 inci maddesi âmir olma

sına nazaran bu hükmün kanunun neşredil- 

diği 31 -3-926 tarihinden evvelki zamana 

teşmili mümkün olamayacağı ve mumaileyhin 

kanunun neşri tarihinden sonra mahalli mez- 

kûrde sebkeden hizmeti ancak beş ay yirmi 

günden ibaret olup bu ise kanunun tayin etti

ği müddetten dun bulunduğu cihetle talebinin 

isafına imkân olmadığı ve kendisinin vekâlete 

vaki olan müracaatlerine de bu yolda cevap 

verildiği anlaşılmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Mezkûr kanunun maaş zammına ait olan 

kısmı müstesna olmak üzere ahkâmı sairesi 

neşri tarihinden muteber olmasına nazaran, 

tazammun ettiği hükümlerin mukaddem hadi

selere tatbikma imkân bulunmamasına ve
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Ârzulial verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arznlıal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

316

1158

425

1271

Raiımi Fi. ve arka- Mazeretleri nazarı 

daşlan. Çakırzade. dikkate alınarak 

Çiftçilerden. traktör tazminatın-

Bafra. dan mahrum edil

memeleri.

Meclisi Âli ise mevzu ahkâm dairesinde ki 

şikâyetlere muhatap olup vatandaşların ahkâmı 

mevzuanın tadili veya yeniden hüküm veya 

karar ittihazı hakkındaki taleplerini dinlemeğe 

dahili nizamnamemiz müsait olmamasına mebni 

vekâletin bu baptaki noktai nazarına encümence 

de iştirak edilmiş ve binaenaleyh müstedinin 

talebini tervice mesağı kanuni bulunmamış 

olmakla keyfiyetin mumaileyhe bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

357 9-III-1933

Traktör tazminatına dair olan kanunun Baf

ra komisyonuna tebliği teahhur etmiş ve bu 

yüzden kanunun tarif ettiği beyannamelerin 

imlâsı gecikmiş olmasını mezkûr tazminattan 

mahrum kalmaları için bir sebep addettikle

rinden bahsile bu baptaki mazeret nazarı iti

bara alınarak mezkûr tazminatın kendilerine 

verilmesi Rahmi Ef. ve arkadaşları tarafından 

Bafradan Yüksek Reisliğe gönderilip encüme

nimize verilen iki kıt'a arzuhalde talep edil

mesi üzerine keyfiyet İktisat vekâletine yazıl

mıştı.

Gelen karşılıkta:

Müstedilerin, kanunî müddet zarfında 

müracaat etmemelerinin meşruiyetini ispat 

sadedinde, mezkûr arzuhalde dermeyan 

ettikleri esbap kabule şayan olmadığın

dan bunlara tazminat itasına imkânı kanuni 

olmadığı beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Mezkûr tazminatın itasına dair olan 16 lıa- 

ziran 930 tarihli ve 1710 No. lu kanunun

4 üncü maddesinde tazminat almak isteyenle

rin bu kanunun neşri tarihinden itibaren 45 

gün zarfında mahallî mevaddı müşteile komis

yonuna beyanname vermeğe mecbur oldukları 

muharrer olduğu gibi bu maddenin C fıkrası

nın sonunda da müddeti zarfında beyanname 

vermemiş ve beyannameleri hilâfı hakikat su

rette doldurmuş olanlara tazminat verilemiye- 

ceği ve yalnız bu gibilerin mali sene nihaye

tine kadar muafiyetten istifadeye devam ede

cekleri muharrer olmasına ve kanunun bu kati
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Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası ' Encümen karan ve ne sebepten verildiği

951

Kemal Ef. ve arka

daşları.

Burhanzade.

Adana.

Ziraat bankasına o- 

lan borçlarının te

cili.

60 i İbrahim Ef.

15T 4; îzmirlioğlu ve ar. 

i 68 numaralı tel sa

hipleri.

Fethiye.

İntifa kanunundan 

istifade ettirilmeleri

sarahati karşısında mezkûr'arzuhallerde serde- 

dilen müddeanın kanunî bir mazeret teşkil ede

meyeceğine binaen vaktinde müracaat etmemiş 

olan müstedilere vekâletin takdiri veçhile taz

minat verilmesine encümence de imkân görül

memiş olmakla keyfiyetin kendilerine bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

358 9-1II-1933

Son senelerdeki fiat düşkünlüğünün borç

larını tediye hususunda zürraı müşkülâta düçar 

ettiğinden ve saireden bahsi le Ziraat bankasına 

olan deyinlerinin uzun vadeli taksite raptedil- 

mesi talebini havi Kemal Ef. ve arkadaşları 

tarafından Adanadan Yüksek Reisliğe gönde

rilip encümene verilen arzuhal üzerine keyfi

yet Ziraat vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılığa merbut olan Ziraat ban

kası umum müdürlüğünün cevabî tezkeresi su

reti mündericatına nazaran:

Müstedilerin taleplerini hemen ve aynen 

tervice maddeten imkân olmayıp ancak Adana 

zürraı zimmetlerindeki alacaklardan tahsili ka

bil olan miktarlarının istifası ve bakiyesinin de 

mümasil talepler hakkında bankaca kabul ve 

tebliğ edilen umumî esaslara göre tecili husu

sunun Adana şubesine ehemmiyetle tebliğ edil

diği anlaşılmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Müstedilerin talepleri nazarı dikkate alına

rak bankanın vaziyeti ve imkânın da müsaadesi 

derecesinde taleplerinin tsaf edildiği anlaşılmış 

olmakla keyfiyetin kendilerine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

359 9-IH-1933

İntifa kanununun temin ettiği haktan mah

rum edildiklerinden bahsile kereste, odun ve 

kömür imaline ruhsat verilmek suretile bu ka

nundan intifalarının temin edilmesi hakkında 

Fethiyeden İbrahim Ef. ve arkadaşları tarafın

dan Yüksek Reisliğe çekilen telgrafname en

cümene verilmekle İktıset vekâletine gönde

rilmişti.
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^ • z u h a î  verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Enciinieıı kararı ve ııe sebepten verildiği

166 ; M. Faik Ef. 

1004 Mahkeme kâtibi. 

’ Sürmene.

Oayrimübadillik va-

I ziyetinin biranevvel 

i tesbiti.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Mûstedilerin bizzat ve kendi namlarına iş

lemek şartile ruhsatname itasına müsaade olu

narak Mülga orman müdürlüğüne de tebligat 

yapıldığ anlaşılmış olmakla ruhsatnamelerini 

henüz almamışlarsa mezkûr müdürlüğe müra

caat etmelerinin kendilerine bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

360 9-III-1933

Oayrimübadillik vaziyetinin tesbiti zım

nında vaki müracaatına henüz bir netice 

verilmediğinden bahsile işinin biran evvel 

intacı talebini havi Faik imzasile Sürmeneden 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhal üzerine keyfiyet Hariciye vekâletine 

yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müstedinin mübadele noktasından vaziyeti 

tesbit edilerek gayrimübadilliği kabul edilmiş 

ve keyfiyetin Muhtelit mübadele komisyonun

daki heyeti murahhasamız riyasetinden gayri- 

mübadiller takdiri kıymet komisyonuna yazıl

mış olduğu gibi heyet nezdinde mevcut olan 

bilcümle dosyaların da mezkûr komisyona 

devren teslim olunduğu anlaşılmış ve şu suretle 

mumaileyhin arzusu yerine getirilmiş olmakla 

doğrudan doğruya komisyona müracaat etmesi 

lâzımgeleceğinin kendisine bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

361 9-IIM933

146

1601

Ayşe Penbe H. 

Üsküdar Bulgurlu 

mescit sokağı No.32 

İstanbul.

Müteveffa kardeşi

nin verdiği tekaüt 

aidatının reddi.

Bikes ve muhtaç bir halde olduğundan ve 

topçu miralayı ikene vefat eden biraderi Salih 

Beyden dolayı kendisine maaş tahsis edilme

diğinden bahsile müteveffanın hayatında terk- 

etmiş olduğu tekaüt aidatının reddi Ayşe Pen

be imzasile Üsküdardan Yüksek Reisliğe gön

derilip encümene verilen arzuhalde talep edil

mesi üzerine keyfiyet M. M. vekâletine yazıl

mıştır.
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j Arzuhal verenlerin 

i  ^  ' adı» sanı ve otur- 

p (İlıkları yer

Arzuhal lıulâsası Ep.ciunen kavai*! yo ne sebepten verild iğ i

Gelen karşılık nıütalea ve icabı müzakere 

olundu:

1683 numaralı tekaüt kanunu ahkamma 

tevfikan maaş tahsis edilecek yetimler nıeya- 

nında kardeşler dahil olmamasına ve 1520 

numaralı kanunla yalnız nisbeti askeriyeleri 

kesilen zâbitanın tekaüt aidatı müstahakkı ma* 

aş ailesine iade edilmekte olup mumaileyha 

ise müstahakkı maaş aile efradından olmadığı 

^̂ ibi müteveffa Miralay Salih Bey de nisbeti 

askeriyesi kesilen zabitandan bulunmasına 

mebni müteveffanın ne aidatı tekaüdiyesinin 

müstediyeye iadesine ne de kardeşinden dolayı 

yetim maaşı tahsisine imkânı kanunî körülme- 

miş olmakla keyfiyetin mumaileyhaya bildirilme

sine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

362 9-III-1933

400 J Mümin Ef.

1248 Makbule mahallesi 

hesapçı sokak No.l 5 

Antalya.

Antalyada işgal et

tiği hanenin kendi

sine tahsisi.

Kesriye muhacirlerinden olup Şarkışlada is

kan edilmiş isede gösterilen arazinin kabili 

ziraat olmamasından dolayı orasını terk ile 

Antalyaya gelerek bir Kıbrıslıdan metruk ha

neyi işgal ettiğinden bahsile mezkûr hanenin 

kendisine tahsis edilmesi Mümin imzasile An- 

talyadan Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhalde talep edilmesi üzerine key

fiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen kaşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müstedinin, mahalli mürettebi olan Şarkış- 

lada iskân edildikten sonra olbaptaki kanunu

na rağmen oradan firar ile Antalya vilâyetine 

gelmiş ve fuzulen mezkûr haneyi işgal etmiş 

bulunmasına mebni yeniden iskânı cihetine 

gidilemeyeceğinin ve bu itibarla mezkûr hane

nin tahsisine imkân olmadığının kendisine bil

dirilmesine karar verildf.

Karar No. K. tarihi

363 9-111-1933



29

491

Arzuhal vcroıılerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Şamil Ef.

1348 İngiliz iskelesinde 

Memet çav'uş yaıım- 

da.

Ahlat kasabasından. 

İzmir.

Arzuhal hulâsası E ıi('iin i(* ıı k a r a r ı  v(* ıu ‘ s(‘h(‘i)t(‘iı v(M’il(lii>i

Yol parası istenil

mesinden şikâyet.

16 Sadettin hf.

1470 Ortaköy yeni mey 

hane S. No. 29- 

İstanbul.

Ya tekaüt maaşı 

tahsisi veyahut te

kaüt aidatının reddi.

Şark vilâyetlerinden gelerek yapmış olduk

ları birer kulubeye sığındıkları halde bu kerre 

kendilerinden 4 senelik yol parası istenildiğin

den ve bunu tesviyeye ise takatleri olmadığın

dan bahsile şikâyeti havi Şamil imzasile İzmir- 

den Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet Nafıa vekâle

tine yazılmıştı.

Cevaben gelen tezkere mütalea ve icabı 

müzakere ol undu:

Yol mükellefiyetinden istisna edilecek 

olanlar, şose ve köprüler kanununun doku

zuncu maddesinde tadat ve tasrih edilmiş 

olup müstedi ile arkadaşlarının vaziyetleri ise 

yol vergisinden istisna edilmelerine kanunen 

imkân bulunmamakla beraber bilâhare bunla

rın birer suretle ifayı mükellefiyet etmiş 

oldukları da anlaşılmış ve bu hususta yapıla

cak muamele bulunmamış olmakla keyfiyetin 

bu suretle müstediye bildirilmesine karar 

verildi. Karar No. K. tarihi

364 9-III-1933

Hükınneti sakıta zamanında cebren istifaya 

davet edildiğinden ve yeniden vazifeye alın

ması hakkındaki talebinden de bir semere 

hâsıl olmadığından bahsile ya tekaüt maaşının 

tahsisi veyahut maaşından kesilen aidatı 

tekaüdiyenin reddi talebini havi Sait imzasile 

Ortaköyden Yüksek Reisliğe gönderilip encü

mene verilen arzuhal üzerine keyfiyet Dahiliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu:

335 senesinde istifa etmesine mebni mes

lekle alâkası kesilmiş olan müstedinin hizmet 

müddetinin 15 sene 9 aydan ibaret olduğu 

sicillinin tekikinden anlaşılmasına ve bilfiil

25 seneden dun hizmet edenlere tekaüt maaşı 

tahsisine mesağı kanuni olmadığı gibi verilen 

tekaüt aidatının reddine dair de bir hüküm 

bulunmamasına mebni talebinin tervicine 

imkân olmadığının kendisine bildirilmesine 
karar verildi.

Karar No. K. tarihi

3ö5 9-I1I-1933
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Arzuhal vcrcnlorin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

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

M. Yunus Ef. i Harcırah ve saire- 

Sabık hâkimlerden | den olan matlubatı-

Avukat.

Elâzi^.

nın tesviyesi.

469

5365

Osman Bey. ve ar

kadaşları. •

Dava vekili. 

Anamur.

Anamur mahkemesi 

kadrosunun tevsii.

Hizmetine nihayet verildiği halde gerek 

harcırahmdan, gerek cürmü meşhuttau olan 

matlubu hâlâ verilip ilişiği kesilmediğinden 

bahsile şikâyeti havi Elâzizden Memet Yunus 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet Adliye vekâ

letine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Mumaileyhin alacağı 926 senesine ait olup 

1513 numaralı kanun mucibince bu gibi 

alacaklar için muayyen müddet zarfında mü

racaatta bulunulmuş olması muktazi olduğu 

ve bu baptaki evrakın Tasfiyei düyun komis

yonunca tetkik edildikten sonra alacakların 

Maliye vekâleti tarafından tahtı tesviyeye 

alınacağı ve bu husus hakkında vaktile Elâziz

C. M. U. liği vasıtasile de kendisine o yolda 

tebliğatta bulunulduğu anlaşılmış olmakla 

mezkûr kanun dairesinde hareket etmiş ise 

bu bapta Maliye vekâletine müracaat etmesi 

lâzım geleceğinin kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

366 9‘IIM 933

Anamur kazası nüfusunun kesreti ve 

muamelâtının vüsati hasebile bu günkü adlî 

teşkilât kifayet etmediğinden mevcut hâkime 

bir hâkim ve zabıt kâtibine bir zabıt kâtibi 

ile müstakil bir icra memurunun mevcut kad

roya ilâvesi suretile mahkeme kadrosunun 

tevsii talebini havi Anamurdan dava vekili 

Naim ve arkadaşları tarafından Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal üzerine keyfiyet Adliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Tahsisatın kâfi olmaması hasebile gerek 

Anamur kazasında, gerek mümasili kazalarda 

mahkeme kadrosunun tevsiine şimdilik imkân 

olmadığı ve binnetice bu yerlerde başkâtiple

rin kanunen muayyen vezaifi ifa etmekte 

oldukları anlaşılmış ve maahaza atiyen bütçe

nin müsaadesi nisbetinde talebi vakiin vekâ

letçe nazarı dikkate alınması tabiî bulunmuş
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"rt i Arzuhal verenlerin '

g ^  I adı, sanı ve otur- Arzuhal hulâsası Encüm en kaı*arı ve ne sebepten verild iğ i 

^  \ dukları yer }

' olmakla keyfiyetin arzuhal sahiplerine bu 

, suretle anlatılmasma karar verildi.

I Karar No. K. tarihi

9-IIM933

145

16ÖÖ

Rauf Bekir B. 

Kimyager.

Yeni mahalle. 

Çengelköy - İstanbul.

Açık maaşı verilme

mesinden şikâyet.

532

1393

Yusuf Ef.

Varidat kâtibi sabıkı. 

Enver paşa mahal

lesinden.

Balya.

Tekaüt maaşının 

bir an evvel tahsisi.

367

Konya memleket hastanesi Baş eczacılı

ğının lağvi hasebile açıkta kalmış olmasına 

mebni memurin kanunu mucibince itası lâzım- 

gelen açık maaşı verilmediğinden bahsile 

şikâyeti havi Rauf imzasile Çengelköyünden 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhal üzerine keyfiyet Sıhhat ve içtimai 

muavenet vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Mumaileyhe açık maaş verilmemesi kendi 

sinin Konyadan İstanbula giderken adresini 

vilâyete bırakmamasından mütevellit olduğu 

ve şimdiye kadar maaş almamasından vekâ

letin malûmatı bulunmadığı ve maahaza kanu

nî hakkı olan bu açık maaşlarının defaten 

tesviyesi lüzumunun Konya valiliğine yazıldı

ğı anlaşılmış olmakla vilâyete müracaatla ma

aşlarını alması hususunun ve bu bapta bir müş

külâta maruz kalırsa vekâlete müracaat etmesi 

lüzumunun kendisine bildirilmesine karar 
verildi.

Karar No. K. tarihi

368 9-III-1933

Tasfiyeye tabi tutulmuş ve hizmet müddeti 

de 25 seneyi tecavüz etmiş olduğu halde he

nüz tekaüt maaşı tahsis edilmemesinden dola

yı şikâyeti havi Yusuf imzasile Balyadan Yük

sek Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene 

verilmekle keyfiyet Maliye vekâletine yazıl

mıştı.

Gelen tezkere mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Mumaileyhe tahsisi lâzımgelen maaşın te- 

ahhuru vekâlet ile Divanı Muhasebat arasında 

tehaddüs eden bir noktai nazar ihtilâfından 

mütevellit olduğu ve maahaza mesele bilâhare 

iki daire arasında halledilerek mezkûr maaşın 

tahsis edildiği anlaşılmış ve mumaileyhin ta

lebi şu suretle isaf olunmuş olmakla keyfiyetin
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' kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

11 ; Akif Ziya Kf. 

1465ı Erzurum.

Baytar tarafmdan 

koyunları için ya

pılan müşkülâttan 

şikayet.

326

11/1

Temel Fi.

Batum vilâyeti Çü- 

rüksu mültecilerin

den.

Cemalettin mahalle

sinde, 

lokat.

369 9-111-1933

Erzurumdan İstanbula sevkedilmekte olan 

koyunlarında hastalık olmadığı halde Oümü- 

şane gibi yiyecek bulunmayan dar bir mınta- 

kada ika edilen müşkülâttan ve tatbik edilen 

muamelenin de koyunlannın mahvini intaç 

edeceğinden bahsile şikâyeti havi Erzurumda 

tüccardan Akif Ef. ve arkadaşları tarafından 

Yüksek Reisliğe çekilen telgrafname üzerine 

keyfiyet İktisat vekâletinden sorulmuştu.

Oelen karşılık mündericatına nazaran:

Şimdiye kadar muhtelif tariiılerde menşei 

Bayburt ve Erzurum olmak üzere yedi tüccara 

ait on bir sürüde 3620 baş koyunun, arala

rında çiçek ve uyuz mevcut olmasından dola

yı hayvan sağlık zabıtası kanunile nizamname

si ahkâmına tevfikan bizzarure yolda tevkif edi

lerek muhtelif mahallerde muameleye tâbi tu

tulduğu ve vaki şikâyetin bundan tevellüt et

tiği anlaşılmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Müstedilerin koyunlarında hastalık olma

dığı hakkındaki iddiaları doğru olmayıp bun

ların, etrafı bulaştırıcı hastalıklarla malûl ol

duğu ve binaenaleyh baytar müdürünün bunlar 

hakkında yaptığı muamelenin tamamen kanunî 

ve nizamî bulunduğu cihetle keyfiyetin ve 

bu baptaki şikâyetleri varit olmadığının kendi

lerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

370 0-III-1933

Eatsadaki akrabası 

nezdine şevki tale

bini havi.

Ailesile beraber memleketi olan Batumdan 

hicretle Tokata gelmiş isede kendisini o hava

lide tanıyan olmadığı için iş bulamayarak 

maişetini temin edemediğinden bahsile Eatsada 

bulunan akrabası nezdine şevki talebini havi 

Temel imzasile Tokattan Yüksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen arzuhal üzerine 

keyfiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

(jelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu.

Müstedinin talebi muvafık görülerek Fatsa-
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dukları yor

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

401 Halit F.f. Tikveşli. 

1 249 Umumi' Iiapishane. 

İzmir.

îadei mulıakeme ta

lebi.

472 I Kmin t i.
1329' Keçeç memlehası 

seyyar çavuşluğun

dan mütekait. 

Büyük taş mahallesi 

İskilip - Çorum.

Tekaüt ikramiyesinin 

verilmemesinden şi- , 

kâyet.

nın tabi olduğu Ordu vilâyetine gönderildiği 

ve bu vilâyet sicilline kaydi de derdesti ikmal 

bulunduğu anlaşılmış ve şu suretle arzusu 

yerine getirilmiş olmakla keyfiyetin kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

371 9-111-1933

İcra ettiği katil fili müdafaai nefis i(,'in 

hâsıl olan bir mecburiyete müstenit olduğu 

halde gerek bu cihet, gerek bunu müeyyit 

olan esbap ve delâil nazara almmayarak 

mahkûm edildiğinden ve hükümde hatayı adlî 

olduğundan bahsile evrakının celp ve tetkikile 

iadei muhakemesi talebini havi Halit imzasile 

İzmirden Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet Adliye vekâ

letine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Merkum öldürmek maddesinden dolayı 

kati surette 15 seneye mahkûm bulunduğu 

ve müttehaz mahkûmiyet kararının usul ve 

kanuna muvafık olduğu ve kanunî hiç bir 

sebebe istinat etmeyen iadei muhakeme tale

binin Mahkemece reddedildiği anlaşılmış 

ve binaenaleyh talebinin isafına imkân bulun

mamış olmakla keyfiyetin kendisine bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

372 9-Iİİ-1933

30 sene hizmet etmek suretile 65 yaşını 

ikmal etmelerine mebni tekaüt edilenlere bir 

senelik maaşları nisbetinde ikramiye verilmesi 

icap ettiği ve kendisi de bu şerait dahilinde 

tekaüt olduğu halde ikramiyeden mahrum 

edildiğinden bahsile şikâyeti havi Emin imza

sile Çorumdan Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

(jümrük ve İnhisarlar idaresine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyh 1683 No. kanunun meriyeti 

zamanında her ne kadar 65 yaşını ikmal etmesi 

üzerine tekaüde sevkedilmiş isede tekaüt 

edildiği tarihte ücretle müstahdem olmasına
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<a ' Arzuhal verenlerin 

' adı, sanı ve otur- 

! dukları yer

Arzuhal hulâsası FJncüınen kararı ve ne sebepten verildiği

! ve ikramiyeye istihkak için, tekaüt muamelesi 

yapıldığı zaman ücret değil maaş almak lâzım- 

geleceği mezkûr kanunun 58 inci maddesi 

muktazasından bulunmasına binaen kendisine
1

I İkramiye verilemediği beyan kılımıştır.

' İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin tekaüt edildiği tarihteki vazi

yetinin ikramiye almasına müsait olmadığı 

I anlaşılmış ve binaenaleyh yapılan muamelede 

i şikâyeti mucip kanunî bir sebep görülmemiş 

' olmakla keyfiyetin kendisine bildirilmesine 

! karar verildi.

' Karar No. K. tarihi

200

1658

Hakkı Ömer Bey ve 

arkadaşları. 

İsmetpaşa ve diğer 

ilk mektepler mual

limi.

Diyarbekir.

Aldıkları pahalılık 

zammmın istirdadı

na kıyam edilme

sinden şikâyet.

373 9-111-1933

Kanunun bahşettiği hakka müsteniden ve 

maaşlarına zamimeten almış oldukları uzaklık 

zamlanndan bir kısmının bu kere istirdadına 

kıyam edildiğinden ve saireden bahsile şikâyeti 

havi Diyarbekirden muallim Hakkı Ef. ve ar

kadaşları tarafından Yüksek Reisliğe çekilen 

telgrafname encümene verilmekle keyfiyet Ma

arif vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

1297 No. kanun, zamma tâbi vilâyetleri tah

dit eylediği cihetle Diyarbekir vilâyeti zam husu

siyetini kaybetmiş ve İcra vekilleri heyeti ce- 

lilesinin 12-4-931 tarihli içtimaında ise, bu 

kanun hükmünün mülkî memurlar hakkında da 

aynen tatbiki tekarrür eylemiş olmasına binaen 

mezkûr vilâyette müstahdem memur ve mual

limlere İcra Vekilleri Heyeti Celilesinin kararı 

tarihinden itibaren uzaklık zammından müte

vellit hakkı müktesep verilmesine kanunî imkân 

kalmamış olduğu ve ancak kendilerine 1707 

No. kanun mucibince mesken bedeli farkından 

dolayı hakkı mükteseplerinin 1932 haziranına 

kadar tediyesi tabiî bulunduğu işar kılınmış

tır.

İcabı konuşuldukta:

Müstedilerin 12-4-931 tarihinden sonra al

dıkları uzaklık zamlarının istirdadına kıyam 

edilmesi mezkûr heyeti vekile kararının tatbi

kindeki zaruretten mütevellit olup binaenaleyh 

yapılan muamelede bir yolsuzluk görülmemiş 

ve vaki şikâyet te varit bulunmamış olmakla
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adı, sanı ve otur- Arzuhal hulâsası ; Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

451 İM . Kâmil 

1305' Muallim. 

Feke.

Ef. Muallimlikten çıka- 

rılmasmdan şikâyet.

525_

1384

Şemsettin Ef. 

Yüzbaşı.
Haydarpaşa yollama 

memuru.

İstanbul.

Müteferrikasınm ve

rilmemesinden şikâ

yet.

: keyfiyetin bu suretle kendilerine bildirilmesine 

’ karar verildi.

Karar No. ,K. tarihi 

9-IH-1933374

Muallimlik meslekinde senelerce ifa ettiği 

hizmete rağmen vazifesine nihayet verilmekle 

mağdur edildiğinden şikâyeti havi Mehmet 

Kâmil imzasile Fekeden Yüksek Reisliğe gön

derilip encümene verilen arzuhal üzerine key

fiyet Maarif vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin bir kaç senedenberi Adana 

mıntakası dahilinde bir kaç köy muallim vekil

liğinde bulunmuş ve ahiren de Yerebakan kö

yünde muallim vekili iken yerine asil mual

lim tayin edilmesi hasebile açığa çıkarılmış 

olduğu ve asil muallim olmağa menşei müsait 

olmamasına ve mezkûr vilâyet dahilinde de 

münhal muallim vekâleti bulunmamasına meb- 

ni mumaileyhin istihdam edilemediği beyan 

kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Müstedinin asil muallimlikte istihdamına 

menşei müsait olmamasına, vekil olarak istih

damı ise vekâleten idare edilecek bir muallim

liğin münhal olmasile mümkün bulunmasına 

mebni talebi isaf edilememekte olduğunun ve 

esasen muallim vekillerinin tayini mahallî ma

arif müdüriyetine mevdu salâhiyet cümlesinden 

olduğu cihetle bir münhal vukuunda oraya 

müracaat etmesi lâzım^eleceğinin kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

375 9-III-1933

Kanunî müddeti ikmal ettiği halde mütefer

rikası verilmediğinden ve bu hususta maka- 

matı aidesine vaki olan müracaatlerine de bir 

cevap verilmediğinden bahsile şikâyeti havi Şe- 

rafettin imzasile Haydarpaşadan Yüksek Reis

liğe gönderilip encümene verilen arzuhal üze

rine keyfiyet M. M. vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müteferrika almak, uçuculukta bilfiil on
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Arzuhal hulâsası Eııcümcn karan Âc ne sebepten verildiği

' seneyi ikmal ile meşrut olup, halbuki Büyük 

erkânıiıarbiye reisliğince evvel ve âhır muma

ileyhin kaydi üzerinde icra edilen tetkikata 

nazaran bu müddeti ikmal etmediği anlaşılmış 

ve bundan dolayı müracaatlerinden müsbet bir 

netice hâsıl olmamış olmakla müstedinin ka

nunen hakkı olmayan ve bir eseri zühul ola- 

, rak musırren iddia etmekte olduğu şüphesiz 

olan talebini isafa imkân olmadığının kendi

sine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarih

183

1022
Mustafa Ef.

Yer basanlar mahal

lesi.

Manisa.

İkametgâhının satıl

masından şikâyet.

204

1662

Abdüsselâm Kf. 

Toptaşı caddesi. 

Kızlar ağası No.]41 

Üsküdar - İstanbul.

Yüksek tahsil gör

mesi için teshilâta

mazhar

hakkında.

edilmesi

376 9-1II-1933

İkametgâhı satılarak ailesi efradilc sokak 

ortasında kaldığından behsile şikâyeti havi 

Mustafa imzasile Manisadan Yüksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen arzuhal üzerine 

keyfiyet Adliye vekâletinden sorulmuştu.

Oelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müstedinin, emvalinin satılması borcundan 

dolayı olup maahaza borcunu vererek alacaklı 

ile sulholdukları ve bu suretle icra muame

lâtının bitmiş olduğu anlaşılmış ve şu hale 

nazaran yapılacak bir muamele kalmamış ol

makla keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. arihi

377 9-1H-1933

İstanbul sanat Mektebinden mezun olduğu 

ve yüksek tahsil görmek arzusunda bulunduğu 

halde buna muvaffak olamadığından bahsile 

bu hususun temini talebini havi Abdüsselâm 

imzasile Üsküdardan Yüksek Reisliğe gönde

rilip encümene verilen arzuhal üzerine keyfi

yet Maarif vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Sanat mekteplerinin orta derecede bir 

ihtisas mektebi olmasına binaen bu mektep 

mezunlarının yüksek derecedeki mekteplere 

kaydü kabul edilmeieıine imkân olmadığı ve 

yalnız yaşları müsait olanların orta derecedeki 

diğer mekteplere imtihan edilmek suretile 

seviyelerile mütenasip sınıflara kabul olunmakta 

oldukları beyan kılınmıştır.
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dukları yor

Arzuhal hulâsası Encümen karavı ve ne sebepten verildiği

İcabı konuşuldukta:

Bir sanat sahibi olmak üzere İstanbul 

Sanat mektebine girip tahsilini ikmal etmiş 

olan Abdüsselâm I:î. nin mesleki dahilinde 

çalışması icap edeceğinin, ve yüksek tahsil 

görmek arzusunda bulunuyorsa, vekâletin işarı 

dairesinde, lise tahsilini ikmal etmesi veya 

lise bakalorya imtihanını vermesi lâzım ve 

zarurî bulunduğunun kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

245 Mımet lif. Cezasının affi,

1087! Çankırı hapislıane- 

sinde. j

Hallaçlı köyünden. |

Çankırı.

378 9-111-1933

Askerlikte ifa ettiği hidematın ve muharebe

de aldığı yaraların bıraktığı şanüşeref nazarı 

itibara alınarak müddeti mahkûmiyetinin affi 

talebini havi Ahmet imzasile Çankırıdan Yük

sek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhal üzerine keyfiyet Adliye vekâletine 

yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Muhtelif zaman ve yerlerde köy basmak 

suretile katli nüfus ve ahzügasp ve efali 

saireden dolayı müstahak olduğu idam cezası, 

af kanununa tevfikan 15 sene küreğe tahvil 

edilmiş olan merkumun affini mucip kanunî 

bir sebep bulunmamış ve binaenaleyh talebini 

isafa mahal ve imkân görülmemiş olmakla 

keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

379 9-I1I-1933

191 Osman Ef.

1031i Söylemezoğlu.

Kapulu köyünden. 

: Safranbolu.

Safranbolu hapisha

nesine nakli.

Müddeti mahkûmiyetini Safranbolu hapis

hanesinde geçirmek üzere Bartın hapishanesin

den oraya nakline müsaade edilmesi Bartından 

Osman imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhalde talep edilmesi 

üzerine keyfiyet Adliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütii^a ve icabı müzakere 

olundu:

Merkumun gerek cezasının ağır hapis olma

sına, gerek Safranbolu hapishanesinde izdiham 

bulunmasına mebni halen arzusunun isafına 

imkân bulunmadığı anlaşılmış olmakla keyfi-
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dukları yer

565

'1432

Arzuhal hulâsası Enciiınoiî kara Tl vo nc soİK'pton voi'ildiği

yetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

I Karar No. K. tarihi

I 380 9-III-1933

Kadı oğlu kaymak- i Üskübi havalisinde- 

cıköyü ve diğer ! ki tütünlerin mahal- 

küyler ihtiyar hey- linde derambar edil- 

etleri. mesi.

Biğa. ,

136

974

132

970

Kenan Ef. 

Mahpuslar namma 

Gelibolu. ^  

Cafer Sadık Ef. 

Mahpuslar namına 

Niğde.

Cezalarının affi

Üskübi ve havalisinde istihsal edilen se

nevi dört beş yüz bin kilo tütünün kırk sene

lik teamül hilâfına Düzce idare merkezi am

barlarına nakli mecburiyeti ihdas edildiğinden 

ve bunun zürra için bais olduğu müşkülâttan 

bahsile tütünlerinin mahallinde derambar edil

mesi talebini havi o havali muhtarları tara

fından Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet Gümrük ve 

İnhisarlar vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

931 kadrolarının tatbiki sırasmda tasarruf 

kasdile ve zürraın tütünlerini on saat mesafeye 

kadar getireceklerine dair olan hükmü kanu

na istinaden Üskübi tütünleri için iki üçjjaat 

mesafedeki Düzce ambarı kâfi ve münasip gö

rülmekle mevcut teşkilât ilga edilerek mtzkûr 

tütün muamelâtının bir satış memurile idare

sine mecburiyet hâsıl olduğu beyan kılınmıştır.

îcabı konuşuldukta:

Mevcut teşkilâtın bu şekle konulması büt

çenin gösterdiği tasarruf- esasatına ve kanu

nun da bu baptaki müsaadesine müstenit olma

sına ve müstedilerin taleplerini isaf ise orada 

yeni teşkilât icrasına mütevakkıf ve bu da 

bütçe ve kadroya müteallik bir mesele olup 

bunun halen tatbikına da imkân bulunmama

sına binaen taleplerinin şimdilik terviç edile

meyeceğinin kendilerine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

381 9-II1-1933

Cümhuriyet bayramı hürmetine affa maz

hariyetleri Gelibolu hapisanesinde 62 mahpus 

ve mevkuf namına Kenan ve Niğdedeki 

mahpuslar namına da Cafer Sadık imzalarile 

Yüksek Reisliğe çekilip cncümene verilen iki 

kıta telgrafnamede talep edilmesi üzerine key

fiyet Adliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıklar mütalea ve icabı müza-
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Arzulial verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Eııcilıncıı kar;ıi‘i vc‘ ııc sclx‘i)tcıı verild iğ i

kere olundu:

Gerek katil meselelerinden dolayı maiıkûm 

olan merkum Kenan ve Cafer Sadığm, gerek 

diğer arkada§larmm mahkûmiyetleri esbabı 

mucibei kanuniyeye müstenit bulunduğu ve 

cezalarmm af veya tecilini icap edecek kanu

ni sebep olmadığı anlaşılmış olmakla keĵ fiye- 

tin kendilerine bildirilmesine'karar verildi.

Karar No. K. tarihi

382 9-II1-1933

33 , 

1487

Memet Ef. ve arka

daşları.

Tahriri arazi komis

yonunca arazilerine 

fahiş kıymet takdir 

edilmesinden şikâyet.

Tahriri arazi komisyonunca arazilerine fahiş 

kıymet takdir edildiğinden bahsile şikâyeti 

havi Hopadan Haşan Ef. ve arkadaşları tara

fından Yüksek Reisliğe çekilen telgrafname 

encümenimize verilmekle keyfiyet Maliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Şikâyetin Borçka kazasına tâbi Düzköy ve 

Demirciler karyelerindeki araziye ait olup 

mükellefler tarafından vaki tadil taleplerinin 

yeni arazi vergisi kanununun muvakkat üçün

cü maddesi hükmüne tevfikan derhal nazarı 

dikkate alınması ve mahallî tadilât komisyon

ları marifetile bu kabîl müracaatlerin tetkik 

ettirilerek haksızlığa meydan verilmemesi hu

susunun Artvin vilâyeti Defterdarlığına teb

liğ kılındığı anlaşılmış ve binaenaleyh müs- 

tedilerin bu husustaki şikâyetleri üzerine lâzım- 

gelen muameleye tevessül edilmiş olmakla 

keyfiyetin kendilerine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

482 Meryem H.

1339 Hacı Şakir zevcesi. 

Karali karyesi.

I Kızılırmak-Çankırı.

Şehit oğlundan do

layı maaş tahsisi.

383 9-III-1933

Çankırının Karalli köyünden 309 doğum

lu oğlu Turhan Ef. nin seferberlikte vaki 

olan şehadetinden dolayı müstahak olduğu 

maaşın henüz tahsis edilmemesinden şikâyeti 

havi Meryem imzasile Yüksek Reisliğe gön

derilen arzuhal, encümene verilmekle keyfiyet 

M. M. vekâletine yazılmiştı.

Gelen karşılıkta:

Merkum Turbanın arzuhalda gösterilen 

57 nci alayın 4 üncü taburu zayiatında kay-
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580 Nail Ef.

1450 Hacı Köseoğlu. 

Sandıklı.

Ziraat Bankasına o- 

lan borcunun istifası 

için yapılan takibat

tan şikâyet.

di bulunmamış olduğu ve gerçi malıalli nufu- 

sile askerlik şubesince askere şevki malûm 

isede şehadeti hakkında bir kayit olmadığı ve 

maahaza mumaileyhaya maaş tahsis edilebil

mek için mahkemeden ilâm alması lâzımgele- 

ceği beyan olunmuştur.

İcabı konuşuldukta;

Mumaileyii Turhan l:f. ıiin şeliadeti A\. M. 

vekâletince talıakkuk etmediğine ve mıısted- 

iyeye oğlundan dolayı maaş tahsisi ise şeha- 

detinin mahkeme huzurunda usulen ispat 

edilmesine mütevakkıf bulunduğuna binaen 

oğlunun şehadeti bu suretle tevsik edildiği 

takdirde müstahak olduğu maaşın tahsisi için 

M. M. vekâletine müracaat etmesi lâzımgele- 

ceğinin müstediyeye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

384 9-111-1933

930 senesinde aldığı traktörle bir taşlı 

değirmeni işletmek üzere zevcesinin arazisini 

terhin suretile Ziraat bankasından istikraz 

ettiği 1250 lirayı bazı esbap dolayısile vere

mediğinden ve bankanın sair zürraa gösterdiği 

müsaadekârlığa rağman kendisinin mahvını 

intaç edecek surette şiddetli takibata maruz 

I kaldığından bahsile şikâyeti lıavi Sandıklıdan 

Nail imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip encü

mene verilen arzuhal üzerine keyfiyet iktisat 

vekâleti vasıtasile Ziraat bankası umum mü

dürlüğünden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin 340 senesinde bankadan istik

razda bulunmuş olduğu ve borcunun ödeme

mesine rağmen istihsal vaziyetini ıslah için 

930 senesinde tekrar kendisine ödünç para 

verdildiği ve fakat vadesi geldikte borcunu 

ödemediği halde tecdidi senet cihetine gidil

diği ve yine vadesi hululünde hiç bir sureti 

tesviye göstermemesine ve esasen kendisinin 

j istihsal hayatından da çekilmesine mebni ban

kanın matlubunu istifa için zaruri olarak 

' takibatta bulunduğu ve şikâyetin bundan 

tevellüt eylediği beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Bankadan istikraz edilen paralar vade ile
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mukayyet ve meşrut olup vadesi hululünde 

tediye edilmiyen alacaklar için bankanm göre

ceği lüzum üzerine yapacağı takibata müdahale 

doğru olamayacağma ve esasen muamelâtmın 

intizam dairesinde tedvir ve temşiyeti alacak- 

larmı takip ve istifa etmekle mümkün olup 

bundan tevellüt edecek şikâyette bir hak ve 

.isabet görülemeyeceğine ve bahusus muma

ileyhe mümkün olan teshilât ve muavenetin 

şimdiye kadar ifa edildiği de anlaşıldığnıa 

binaen müstedinin bu husustaki müracaatine 

I karşı yapılacak muamele olmadığmm kendisine 

‘ bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

385 9-IH-1933

746 Şahap Ef.

782 j Haşim B. oğlu, 

i Ünye.

Meçhul eşhas tara- 

fmdan hanesine ya

pılan taarruzdan şi

kâyet.

Meçhul eşhas tarafından evine taş ve kur

şun atıldığından ve buna benzer hâdiselerin 

0nyede eksik olmadığından ve failleri ise 

takip ve derdest edilmediğinden ve saireden 

bahsile şikâyeti havi Şahap imzasile Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümene verilen arzuhal 

üzerine Dahiliye vekâletinin nazarı dikkati 

celbedilmişti.

Gelen karşılık münderiçatına nazaran: 

Arzuhalde serdedilen hâdiselerin şahsî ihti

lâflardan mütevellit olduğu ve maahaza 

asayişin muhafazası 4çin mahallince icap eden 

inzibatî tedbirlerin alınmakta bulunduğu anla

şılmış olmakla keyfiyetin müstediye bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

386 9-1H-1933

556 Fazıl Ef.

1420 Telgraf memurlu- 

i gundan mütekait.

İzmir - Basmahane.

Fuzuli olarak ken

disine zimmet çıka

rılmasından ve bu 

parnnm taiısiline 

kıyam edilmesinden 

şikayet.

Bitlis Posta ve Telgraf Müdürlüğünde bu

lunduğu zamana ait olarak kendisine mühim 

bir miktarda zimmet tahakkuk ettirilmiş ve 

vaki olan müracaati üzerine teşkil edilen bir 

heyeti iıesabiye tarafından bu zimmetin fazla

lığı meydana çıkarılmış olduğu gibi tarafından 

evvelce açık kalmamak üzere verilen 700 

küsur liranın da iadesi kanaatine vâsıl olduk

ları halde keyfiyet nazarı itibare alınmayarak 

bu para verilmemekle beraber Van baş müdü

riyet muhasebesince tahakkuk ettirilen 408 

liranın da bir kısmının maaşından kesilmek
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i bir kısmının da ahiren tekaüdü icra edilmesi 

' hasebile müstahak olduğu ikramiyeden kato- 

i lunmak suretile istirdat edilmekte olduğundan 

bahsile şikâyeti havi Fazıl imzasile İzmirden 

gönderilen arzuhal encümene verilmekle key

fiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin Bitliste bulunduğu esnada 

' yanlış ve usulsüz tediyelerden mütevellit 

6 421 lira zimmeti tahakkuk ettirilmiş isede 

I bilâhare heyeti hesabiye tarafından hesabatı 

yeniden tetkik ettirilerek bu zimmetten bir 

kısmının alâkadarlardan tahsili mümkün oldu

ğu anlaşılmasına mebni muktazasma tevessül 

olunmuş ve 418 lira 99 kuruşun da kendi- 

' sinden istirdatı icap etmiş ve binaenaleyh 

i zimmeti mezkûreden 180 lirasının maaşından 

I ve 238 lira 99 kuruşunun da tekaüt ikrami- 

I yesinden tahsiline mecburiyet hâsıl olmuş 

olduğu işar kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta :

I Müstedinin iddiası veçhile zimmetinin kül- 

liyen esassız olduğu doğru olmayıp ancak 

: 6 400 küsur lira olarak evvelce tahahkuk 

i ettirilen zimmetinin heyeti hesabiye tarafın

dan 418 liraya indirilmiş olduğu anlaşıhııa- 

sına ve sureti mahsusada teşekkül eden bita- 

I raf bir heyeti hesabiyenin ariz ve amik yapmış 

; olduğu tetkikata müstenit olan bu zimmetin 

I tahsili ise tabii bulunmasına mebni yapılan 

î muamelede bir yolsuzluk görülmemiş ve bina

enaleyh müstedinin şikâyeti esas itibarile varit 

I  bulunmamış olmakla keyfiyetin bu suretle 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

387 9-III-1933

19 Cemal B.

1473 Bayazıt vilâyeti sa

bık mektupçusu. 

Görelede.

Harcırahtan

matlubunun

yesi.

olan

tesyi-

Bayazıt mektupçuluğundan tekaüde şevki 

üzerine ihtiyarı ikamet edeceğini beyan ettiği 

Görele kazasına kadar tahakkuk eden harcıra

hının o vakit tesviyesi lâzımgelirken henüz 

verilmediğinden bahsile şikâyeti havi Cemal 

Bey tarafından Göreleden Yüksek Reisliğe gön

derilip encümene verilen arzuhal üzerine key

fiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere
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260 ' 

1103

18^7_

1026!

Halil FA.

Urfa iTialipuslarj na

mına.

Urfa.

Mahkûmiyetinin

fi.

af-

173
İ828

Seyfettin Ef.

111 No. telgraf sa

hibi.

Diyarbekir.

Kaçak ihbariyesinin 

verilmemesinden şi

kâyet.

olundu:

Mumaileyhin tekaüde şevki üzerine tahak

kuk ettirilmiş ve fakat tahsisatı olmamasından 

dolayı verilememiş olan 287 liradan ibaret 

liarcıralıına ait tediye emrinin tanzim edilerek 

gönderildiği anlaşılmış ve müstedinin talebi şu 

suretle yerine getirilmiş olmakla keyfiyetin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

388 9-III-1933

Kazavükader kurbanı olarak mahpus bulun

duğundan ve bu yüzden efradı ailesi perişan 

bir halde kaldığından bahsile cezasının affi 

hakkında Urfa hapisanesinden Halil imzasile 

Yüksek Reisliğe çekilen telgraf ve gönderilen 

irzuhal encümene verilmekle keyfiyet Adliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müstedinin haksız tahrik neticesi olarak iş

lemiş olduğu katil maddesinden dolayı türk 

ceza kanunu ahkâmına tevfikan 7 sene 6 

ay ağır hapis cezasına ve müteferri cezalara 

mahkûm edilmiş ve bu hüküm Temyiz mah

kemesince de tasdik kılınmış olmasına ve ce

zasının af veya tecilini müstelzim kanunî se

bepler de olmamasına mebni talebinin tervi

cine imkân olmadığı anlaşılmış olmakla keyfi

yetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

389 9-111-1933

Tutmuş olduğu kaçak eşyadan dolayı hakkı 

olan ihbariyeyi müteaddit müracaatlerine rağ

men alamadığından bahsile şikâyeti havi Sey

fettin imzasile Diyarbekirden Yüksek Reisliğe 

çekilen telgrafname encümene verilmekle key

fiyet Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müstedinin ihbarile zahire çıkarılan hayva

nattan dolayı verilecek ikramiyeye ait tediye 

emrinin Diyarbekir vilâyeti merkez mal müdür

lüğüne gönderildiği anlaşılmış ve binaenaleyh 

dileği yerine getirilmiş olmakla mezkûr mal-
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518 ' İbrahim Ef. ve ar. 

1377 Muradoğlu.

Mannaracık kariye- 

s inden.

Yenişehir.

Bilmüzayede aldık

ları meskenler için 

bedel nlııunaııınsı.

eS I Arzuhal verenlerin

I  I; ' adı, sanı ve otur- Arznlınl lınlnsnsı Eneiiınon karan ve ne sebepten verildiği 
<5 dukları yer

müdürlüğüne müracaatla matlubunu alması hU' 

susunun mumaileyhe bildirilmesine karar ve- 

1 ! I rildi.

! Karar No. K. tarihi

300 9-111-1933

Balkan harbinden sonra Filorinadan hicret 

ederek Yenişehirde iskân edilmiş olduklarından 

bahsilc bilmüzayede ahnış oldukları mesken

lerin ilıalesi feshedilerek iskânı adi suretile 

uhdelerinde ipkasına müsaade olunması İbra

him Ef. ve arkadaşları tarafından Yenişehirden 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal encümene 

verilmekle Maliye vekâletine gönderilmişti. 

Gelen karşılıkta:

Müstedilerin bedelleri sekiz taklitte istifa 

edilmek şartile müzayedeye çıkarılan köy 

müsakkafatını, müzayedeye iştirak suretile, 

satın aldıkları cihetle taleplerini tervice imkân 

görülemeyip ancak mesken ittihaz edilmek 

üzere satın alınmış olan hanelerin tecil kanu

nuna tâbi tutulmak suretile teshilât gösteril

mesi lüzumunun mahalli defterdarlığına yazıl

dığı gibi ahiren vaki olan müracaatleri üzerine 

muhacir olmalarına binaen kendilerine arazi de 

tevzi olunduğu işar kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Müstedilerin mezkûr haneleri bilmüzayede 

satın almış olmalarına nazaran ihalesinin 

feshile bunların bilâ bedel temlikine kanunî 

imkân olmayıp ancak mümkün olan teshilâtın 

iraesile iktifa edilmiş olduğunun kendilerine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

391 Q-III-1933

37^ ! Karnik Bezezyan Ef. 

1491i Orman mektebi Âlisi 

müdürü sabıkı. 

Ayazpaşa mezarlık , 

i sokak 46/3 numaralı 

! Bahrat oğlu apartı- ! 

I manı. !

! İstanbul - Taksim.

Bursadaki bahçesi

nin emlâki metruke- 

den addedilerek o 

yolda satılmasından 

şikâyet.

Bursada basenet uhdesinde bulunan bahçe

sinin emlâki metrukeden addedilerek Mâliyece 

alıare satılmış olduğundan ve saireden bahsi le 

şikâyeti havi Karnik Bezezyan imzasile İstan- 

buldan Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet Maliye vekâ

letine sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Bursanın istirdadını müteakip mezkûr bahçe
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1 26 teşrinisani 338.tarihinde saiıibinin îstanbııl- 

' da olmasından dolayı emlaki metruke addile 

i Defterdarlıkça vaziyet edilerek 341 senesinde 

bilmüzayede satılmış olup müstedinin bu .î ayri- 

menkule hükmen istihkakı sabit olduğu takdirde 

15 nisan 341 tarihli kanuna tevfikan yani 331 
senesi bidayetindeki kıymeti mukayyedeleri 

üzerinden Hazinei Mâliyece bedelinin sureti 

tesviyeye raptolunacağı anlaşılmış ve sureti 

hale ve mevzuatı kanuniyeye nazaran başka 

tarzda muamele ifasına imkân görülememiş 

olmakla keyfiyetin mumaileyhe bildirilmesine 

karar verildi.

I Karar No. K. tarihi

3Q2 9-1II-1933

162 I Yasfi Ef. ve ar. 

16i7| 44 numaralı tel sa- 

! hipleri.

Bayındır.

Kapatılan Bayındır 

Ticaret Odasının 

tekrar açılması.

Bayındır ticaret odasının kapatılması inki

şafa muhtaç ve müsait olan mahalli ticareti

nin muhtel olmasına sebep olduğundan bahsile 

bu odanın tekrar tesisi talebini havi mezkûr 

îticaret odası reisi Vasfi Bey ve arkadaşları 

tarafından Yüksek Rsisliğe çekilen telgrafname 

encümene verilmekle keyfiyet İktisat vekâletin

den sorulmuştu.

Gelen karşılıkta;

Adedi pek fazla olan Ticaret odalarının va

ziyetleri ve mıntakavi ehemmiyetleri tetkik 

olunarak vücütlerinden bir faide elde edile

meyenlerin ilgası takarrür etmiş olduğu ve 

bu kararın tatbiki neticesi olarak Bayındır Ti

caret odası da lağvedilip mıntakası Ödemiş 

Ticaret odasına ilhak edildiği ve maahaza 

Ödemiş odası odalar nizamnamesinin muaddel 

23 üncü maddesi mucibince kendisine ilhak 

edilen Bayındırda mümessil âza bulunduraca

ğından bu mıntakanın Ticaret odalarile alâka

dar umurun Ödemiş odasınca tedvirinde müş

külâtla karşılaşmasına imkân olmadığı beyan 

kılınmıştır, 

i İcabı konuşuldukta;

' Mezkûr odanın lağvi ticaret odalarının ten- 

sikı ve iktisadi vaziyetin ıslahı için ittihaz 

edilen karar icabatından olup bahusus Bayın

dırda bir mümessil bulundurulacağına nazaran 

ticarî muamelâtın her hangi bir suretle 

haleldar olması ihtimali de varit olmadığa an-
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Arzulial hulâsası Encüınen kcirarı vo ne sebepten verildiği

3  i Haşan Kf. ve arka- 

^^3 ! daşları.

' Delihacıoğlu.

I Gaziler karyesi. 

Ayancık.

27 ' 

1481

142J

S \J\J ̂  

11)0%

İbrahim Ef. ve.Ar- Veraset vergisinden 

Mphmııt istisnaları.

/C5rü köy 

Aukaga. !

laşılmış olmakla bu hususta endişeye mahal 

bulunmadığının telgraf sahiplerine bildirilme

sine karar verildi.

Karar No. K . tarihi

3 93 9-III-1933

Ziraat bankasına 

mevdu istikrazı da

hilî tahvillerinin zi

yamdan şikâyet.

Ayancık Ziraat bankasına vermiş oldukları 

istikrazı dahil'î makbuzlarını bankaya irae et

tikleri halde senedi aslilerini henüz alamadık

larından bahsile şikâyeti havi Satı köyünden 

Mustafa Ef. ile iki arkadaşı tarafından Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümene verilen arzuhal 

üzerine keyfiyet Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık ile merbutu Ziraat bankası 

umum müdürlüğünün tezkeresi sureti mütaiea 

ve icabı müzakere olundu:

Müstediierin banka marifetile mubayaa et

tikleri istikrazı dahilî tahvillerinin Sinop ve 

ayancık şubeleri arasında zıyaa uğramış olduğu 

tebeyyün etmesine mebni kendilerine tazminen 

başka istikrazı dahilî tahvili verilmesinin Ayan

cık banka sandığına bildirildiği anlaşılmış ol

makla mezkûr sandık memurluğuna müracaatle 

tahvillerini almaları hususunun kendilerine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

394 9-III-1933

Mübadil muhacirlerden olmalarına mebni 

kendilerine iskânı adi suretile bazı emlâk ve 

arazi temlik edilmiş isede bu emlâkten vera

set vergisi talep edilmekte olduğundan ve 

bunu vermeğe istitaatleri müsait olmadığından 

bahsile mezkûr vergiden muaf tutulmaları 

hakkında Hüseyin Ef. ve arkadaşları tarafından 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal ile aynı 

talebi havi Adanadan Salih ve Mahmut imza- 

larile verilen diğer bir arzuhal encümene tevdi 

kılınmakla keyfiyet Maliye vekâletinden sorul

muştu.

Gelen karşılıklarda:

Gerçi mezkûr verginin istifası mevzuatı 

hazıra icabatından isede keyfiyetin tefsiren 

halli Meclisi Âliden talep edildiği ve maahaza 

verginin şimdilik tecili hususunun da mahalline 

yazıldığı beyan kılınmıştır.
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Arzuhal hulâsası Encümen kaı*avı ve ne sebepten verildiği

131

1585

554 ' 

14İS'

Memet İzzet Ef. 

Hatipoğlu.

Bulak köyünde.

mütekait.

Safranbolu.

Davasını kaybetti

ğinden şikâyet.

İcabı konuşuldukta:

İstihkak mukabili olan temliklerle iskânı 

adî haddi dahilinde bulunan temliklerin veraset 

ve intikal vergisine tâbi olmamaları hakkında 

Meclisi Âlice 30 haziran 932 tarihinde karar 

verilmiş ve binaenaleyh müstedilerin talepleri 

şu suretle terviç edilmiş olmakla keyfiyetin 

kendilerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

395 9-II1-1933

İğfal ve ihafe ile borçlandıriidığı 300 lira

lık dava dolayısile serdettiği kanunî sebeplerin 

kabul edilmediğinden ve binnetice elindeki 

arazinin satılmasına meydan verildiğinden şikâ

yeti havi Memet İzzet imzasile Safranboludan 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

iki kıta arzuhal üzerine keyfiyet Adliye vekâ

letinden sorulmuştu.

Oelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müstedi aleyhine verilen hükmün Temyiz 

mahkemesince de tasdik edilerek iktisabı kati

yet eylemiş olduğu anlaşılmasına ve esasen mah

kemelerin mukarreratını Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin ve İcra Vekilleri Heyetinin hiç bir 

veçhile tadil ve tağyir ve tehir ve infazı ahkâ

mına mümanaat edemeyeceği teşkilâtı esasiye 

kanununun 53 üncü maddesi ahkâmından bu

lunmasına binaen bu bapta yapılacak muamele 

olmadığının mumaileyhe bildirilmesme karar 
verildi.

Karar No. K. tarihi

396 9-1II-1933

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza

Rize İstanbul Muğla Bilecik Gazi Antep Gazi Antep

A tıf Ziyaettin Nuri Hayrettin Reşit Şahin

Aza Aza Aza Aza

İsparta Kayseri Mardin Yozgat

İbrahim Ahmet Tevfik Abdürrezzak A. Cevdet

—
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la ! Arzuhal verenlerin 

^  İ 5 adı, sanı ve otur- 

^  j dukları yer

471 ! Hüseyin Ef.

1942i Memedoğlu.

Erzin nahiyesinin 

Kara Mustafalı ma

hallesinde.

Dörtyol.

Arzuhal hulâsası Encümen kiivan ve ne sebepten verildiği

Malûlîyetinden do

layı maaş tahsisi.

Mücadelei milliyede çenesinden yaralana

rak malûl kaldığından bahsile kanunen hakkı 

olan maaşın tahsisi ve münasip bir hastanede 

tedavi edilmesine delâlet olunması Erzin nahi

yesinden Hüseyin imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhalde talep edilmesi üzerine 

mumaileyhin münasip ve mücavir bir hastanede 

tedavisinin temini M. M. vekâletine yazılmakla 

beraber şimdiye dadar kendisine maaş tahsis 

edilmemesi sebebi de ayrıca sorulmuştu.

Maaş hakkındaki tezkereye gelen karşılıkta; 

' Müstedinin malûliyetini müstelzim olan 

I yaranın harpte vukua geldiğine dair bir vesika 

; ibraz edememesine mebni hakkında bir mua- 

j mele yapılamayacağı beyan kılınması üzerine 

askeri tekaüt şubesi müdürü ile heyeti Sıhhi- 

! yeden bir zat encümene davet edilerek keyfiyet 

birlikte tetkik ve müzakere olundu.

Mumaileyhin istiklâl muharebesinde yara

landığı vc fakat o vakitler oralarda sıhhî 

' teşkilât olmamasına mebni tıbbî bir rapor 

ibrazı suretile keyfiyetin tevsikına imkân olma

dığı ve kendisi Erzinde mukim mütekait Dr. 

Yusuf B. tarafından hanesinde tedavi altına 

I alınmış isede doktorun 338 senesinde vefat 

I ettiği gerek mahalle heyeti ihtiyariyesinden, 

gerek mahallî C. H. F. ndan verilip müstedi 

tarafından arzuhaline rapten gönderilen evrak 

meyanmdaki vesikalardan anlaşılmıştır.

Müdürü mumaileyh, o vakitki vaziyete 

nazaran bu vesikanın maaş tahsisine esas olmak 

üzere kabulü zarurî olduğunu ve şu kadar ki 

halen maaş verilmesini müstelzim bir mahiyette 

görülen çenesindeki ar izanın millî mücadele 

I esnasında vukua geldiği mezkûr iki kıta vesi- 

1 kada sarahaten beyan idilmeyüp yalınız
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Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve ottır- 

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

787 İstefanos İkonomidi 

5683 Bahçekapı Artaryan 

hanında No. 3-4 

İstanbul.

Barodan çıkarılma

sından şikâyet.

307 T. Fikret.

323 Sabık Alâiye Posta 

memuru.

Çifte merdiven ma- 

1 hailesinde No. 35 

I hanede.

Konya.

Bir memuriyete ta

yini .

; müstedinin millî mücadelede Ayas mü- 

i sademesinde yaralandığı münderiç olduğu 

cihetle bu cihetin de tevsiki lazımgele- 

ceğini beyan etmiş olduğundan çenesindeki 

arızanın millî mücadelede aldığı yaranın tesi- 

: rile vukua geldiğini müsbit mahallî C. H. F. sı 

ile mahalle heyeti ihtiyariyesinden yeniden 

birer vesika aldığı takdirde kanunen lâzımge- 

len maaş tahsis kılınmak üzere bu vesikala

rın arzuhal ile mezkûr askerî tekaüt şubesi 

müdürlüğüne gönderilmesi lüzumunun ve 

münasip bir hastanede tedavi edilmek üzere 

M. M. vekâletinden kendisine tebligatta bulu

nulacağının mumaileyhe anlatılmakla beraber 

sureti halin vekâlete de batezkere bildirilme- 

I sine ve bu baptaki evrak ve vesaikin da gön- 

; derilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

479 1Q-IİI-1033

Barodan sebepsiz yere kaydi terkin edildi

ğinden bahsile şikâyeti havi İstefanos İkonomidi 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet Adliye vekâ

letinden sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu.

Mumaileyh hakkındaki Meclisi tefrik kara

rı, avukatlık kanununun muvakkat maddesine 

müstenit olup, mumaileyhin bu karar aleyhine 

vaki olan itirazının o vakit te mezkûr madde

ye tevfikan bittetkik tasdik olunarak iktisabı 

katiyet etmiş olmasına göre yapılacak muamele 

olmadığının müstediye bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

480 19-111-1933

Zimmetine geçirmiş olduğu 90 kuruştan 

dolayı açığa çıkarılarak mağdur edildiğinden 

bahsile tekrar bir memuriyete tayini talebini 

havi Fikret imzasile Konyadan Yüksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen arzuhal üzerine 

keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur- 

duldarı yer

Arzuhal hulâsası Encüm en karar ı ve ne sebepten verild iğ i 

olundu:

Müstedinin teahhütlû mektup için aldığı 

ücretin bir kısmını ihtilas ınaksadile onar ku

ruşluk polları ortasından keserek birbiri üzerine 

yapıştırmak suretile vaki olan suiistimalinden 

dolayı mahkûm olduğu ve ■ her ne kadar cevazı 

istihdam kararı almış isede memura ihtiyaç 

olmamasına mebni idarece istihdamına imkân 

olmadığı anlaşılmış ve esasen memur tayin 

ve istihdamı dairesinin takdir ve salâhiyeti 

icabından bulunmuş olmakla keyfiyetin muma

ileyhe bu suretle anlatılmasına karar verildi.

Karar'No. K. tarihi

481 19-III-1933

35 Masan onbaşı Şakir 

1480 oğlu
Yenice malıaliesi. 

Göynük

Oüynük nıalmıidü- 

ründen şikâyet.

Bir müfettiş gönderilerek ma! müdürü hak

kında tahkikat icrası talebini havi Masan im- 

zasile Göynükten Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Mezkûr malmüdürü Şemsettin Bey hak

kında iddia ve şikâyet edilen ahvalin hiç 

birisinin vukuu sabit olmadığı ve yalnız isnat 

olunan efal mey anında rüşvet almak mesele

sinden dolayı mumaileyh hakkında 1609 nu

maralı kanun mucibince bir karar ittihaz edil

mek üzere bu baptaki tahkikat evrakının Cüm- 

huriyet müddeiumumiliğine tevdi edildiği bil

dirilmiştir.

İcabı konuşuldukta:

Müstedinin malmüdürü hakkında şikâyet 

ettiği sair f hususatın tahakkuk etmediği anla

şılmış ve rüşvet almak meselesi müddeiumu

milikçe icra kılınacak tetkikat neticesinde te- 

beyyün ederse ona göre muamele ifası da tabiî 

bulunmuş olmakla keyfiyetin müştekiye bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

482 19-111-1933
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Arzuhal verenlerin

• adı, sanı ve otur

dukları yer

Nazmi B. .

Gümrük başmüdürlü

ğünden inütekaiti 

Trabzan.

Arzuhal hulâsası ı Encüm en k arar ı ve ne sebepten verild iğ i

Hakkmda tatbik edi-! 

len katı maaş ceza- ' 

sma itiraz. ı

Haydarpaşa Gümrük başmüdürlüğünde bu

lunduğu sırada inzibat komisyonunca verilen 

on günlük katı maaş cezasına itirazen Şûrayı 

devlette açtığı davanın aleyhine intaç edildi

ğinden vesaireden bahsile bu baptaki evrakının 

tetkikile hak ve madelete mazhar edilmesine 

dair Nazmi Bey tarafından Yüksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen iki kıta arzuhal 

üzerine keyfiyet Gümrük ve inhisarlar veka

letinden sorulmuştu.

Gelen tezkere ile bu baptaki Şıırayi devlet 

kararı tetkik ve icabı müzakere olundu:

Mumaileyhin maiyetindeki memurlara sui- 

muamele ve bunlardan bir kısmını diğerleri

nin harekâtını murakabe ve kendisine ihbara 

imale ettiği müfettiş raporile sabit olmasından 

dolayı memurin kanununun 30 uncu maddesi 

hükmüne tevfikan hakkmda tetbik edilip 

Şûrayi devletçe de tasdik edilmiş olan katı 

maaş cezasında encümencede kanunî bir yol

suzluk görülmemiş olmakla keyfiyetin kendi

sine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

29

36

Haşan Hulusi. 

Mütekait komiser 

muavini.

Sivas.

Tekaüt maaşınm nok

san hesap edildiğin

den tashihi.

483 19-HI-1933

Polis meslekinde mesbuk hizmetine nazaran 

tahsis edilen tekaüt maaşının miktarında bir 

yanlışlık olduğundan bahsile tashihi talebini 

havi Haşan imzasile Yüksek Reisliğe gönderi

len arzuhal encümene verilmekle keyfiyet 

Dahiliye vekâleti ve Divanı muhasebat Riyaseti 

ile bilmuhabere alınan karşılıklar okunarak 

icabı konuşuldu:

Müstedi polislikte 26 sene hizmeti mesbuk 

olmasına ve polislere 22 sene hizmeti için 

yirmi beş senelik tekaüt maaşı tahsis kalın

makta bulunmasına nazaran fazla dört sene 

için de zam icrasını talep etmektedirr. Gerçi 

1685 numaralı kanunun 5 inci maddesi, polis 

meslekinde yirmi iki sene bulunanların yirmi 

beş sene hizmet ifa etmiş gibi tekaütlüklerini 

âmir olmasına nazaran yirmi iki seneden yirmi 

beş seneye kadar olan hizmet müddetlerinin 

yirmi beş sene addile ona göre tekaüt maaşı 

tahsis kılınmakta isede yirmi beş seneden fazla 

hizmetlerde mezkûr 5 inci maddenin tazam-
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adı, sanı ve otur

dukları yeV

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

muiı ettiği istisnai hükmün tatbikına imkân 

olmayıp bu ofibiler hakkmda kanunun umumî 

iıükümleri dairesinde muamele ifası derkâr 

bulunmuş ve bu itibarla mumaileyhe dairesince 

tahsis edilip Divanca da olveçhile tescil edil

miş olan tekaüt maaşında bir yanlışlık ve 

kanunsuzluk g:örülmemiş olmakla keyfiyetin 

bu suretle müstediye bildirilmesine karar 
verildi.

Karar No. K. tariiıi

4 8 4 19-111-1933

3 3 2 |

3 5 i :

Sabri B. ve arkadaş-, Memuriyetleri lâğv- i 

lan. ' edilmek suretile vaki

Nafıa fen muavin- olan mağduriyetle-

lerinden.

Kocaeli.

rînin izalesi.

İstihdam edildikleri Nafıa fen memur mu

avinliklerinin lâğvile açıkta kaldıklarından ve 

tekaütlerine de cevaz görülmemekte olduğundan 

bahsile mağduriyetlerinin izalesi talebini havi 

Sabri Bey ve arkadaşları tarafından Kocaelin

den Yüksek Reisliğe çekilen telgrafname üze

rine keyfiyet Nafıa vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Müstedilerin görülen lüzum ve zaruret 

üzerine memuriyetleri lağvedilmiş olup bunla

rın ücretle istihdam edilmiş olmalarına nazaran 

memurin kanununun umumî hükümlerinden 

istifadelerine imkân olmadığı ve maahaza 

bunlardan daha evvel maaşlı memur sıfatile 

istihdam edildikleri zaman tekaüdiye vermiş 

olanlar hakkında kanunî muamele yapılacağı 

gibi maişetlerine birden bire halel gelmemesini 

teminen vazifelerine nihayet verilen bu kabil 

fen memur muavinlerine Nafıa işlerinde mu

vakkat vazifeler verilmesi hususunun da vilâ

yetlere tebliğ kılındığı işar olunmuştur.

İcabı konuşuldukta:

Müstedilerin vaziyetleri itibarile haklarında 

memurin kanununun ahkâmı tatbik edilegel- 

mekte olmasına nazaran idari tedbirden bîışka 

yapılacak bir muamele görülmemiş ve vekâ- 

letçede buna tevessül edilmiş olmakla keyfi

yetin kendilerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

485 19-111-1933
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

285 I A. Turan Ef.

1744[ Yüksek muallim 

mektebi riyaziye şu

besinde.

İstanbul.

Kesilen yetim maa- 

şınm iadesi

' Sivas lisesinde ikmali tahsil etmesini müte- 

j akiben Istanbula gelerek Yüksek muallim mek

tebine girmiş ve orada âlî tahsili ikmal et

mekte bulunmuş isede kendisinin lisede tahsi

lini bitirir bitirmez yirmi yaşma girdiğinden 

dolayı babasından muhassas maaşını kesdikle- 

i rinden bahsile şikâyeti havi Turan Efendi ta

rafından Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal 

' encümene verilmekle keyfiyet Maliye vekâleti

ne yazılmıştı, 

delen karşılıkta;

• 1683 numaralı tekaüt kanununun 37 nci 

I maddesinde ( erkek çocukların maaşları yirmi 

; yaşına duhullerinde katolunur. Âli tahsilde 

I bulunan çocukların maaşları da yirmi beş ya- 

I şını geçmemek üzere tahsillerinin ikmaline 

' kadar verilir ) denilmekte'^olmasına ve Turan 

' Efendi ise yirmi yaşma duhnlünde mektebi 

Âliye kaydedilipte tahsile başlamış olmama

sına binaen mektebi Âliye intisap etmeden ev

vel katolunan yetim maaşının yeniden tahsis 

i  ve itasına imkân olmadığı beyan kılınmıştır.

Divanı muhaebat reis vekili Faik Beyefendi 

i encümene davet edilerek bu husus hakkında 

I verdiği izahat ta dini elendikten sonra icabı ko- 

i nuşuldu:

' Mezkûr arzuhal mündericatma nazaran 

mumaileyh Turan Efendinin lise tahsilini ik

mal eder etmez İstanbula gelerek Yüksek tah

silini yapmak için mektebe müracaat etmiş ve 

! kayit muamelesini yaptırdıktan sonra mektep 

I açılınca alî tahsiline devam etmiş olduğu an- 

' laşıldığına ve tatil müddetinin esasen kanunî 

bir fasıla mahiyetinde telâkkiye imkân olma

ması ve müstedinin de ayni sene zarfında 

Yüksek tahsile başlamış olması itibarile lise 

tahsilini alî tahsile vasletmiş olduğuna ve 

j mezkûr kanun ise ali tahsilde bulunan çocuk- 

î ların maaşlarını yirmi beş yaşını geçmemek 

: üzere tahsillerinin ikmaline kadar verileceğini 

âmir olup hükümde bir taraftan o gibi evladı 

, vatanı Yüksek tahsile teşvik etmek diğer ta

raftan memleketin ilim ve irfanını korumak 

maksadile vaz ve tesis edilmiş olacağına bi

naen mumaileyhin babasından muhassas yetim 

i maaşının kesildiği tarihten itibaren mezkûr
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ; Encüm en k a r a n  ve ne sebepten ver ild iğ i

kanunda gösterildiği veçhile alî tahsilde bu

lunduğu müddete münhasır olmak ve yirmi 

beş yaşmı geçmemek üzere, itasmda devam 

olunması lâzımgeldiğine ve keyfiyetin bu su

retle Maliye vekâletiie Divanı muhasebat ri

yasetine bildirilmekle beraber müstediye de 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

486 19-IH-1933

Reis

Rize

A tıf

M. M. 

İstanbul 

Ziyaettin

Kâ.

Muğla

Aza

Amasya

Nafiz

Aza

Bilecik

Hayrettin

Aza 

Bursa 

M, Fehmi

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza

Hakâri Kastamonu Kayseri Mardin Rize Sivas Trabzon Van

İbrahim H. Fehmi Ahmet Tevfik Abdiirrezzak Akif Ziyaettin S. Sırrı Mânip
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Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve otur

dukları yer

Haşan Ef. ' Samutlu nümune çift-'

Erzurumlu Ali Tevfilc ligi müteahhidindeki | 

oğlu. matiuplarmm istifa- |

Atıf Bey mahallesi ' sma delâlet edilmesi, 

polis Faik Ef. kah

vesinde.

Ankara.

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

Samutlu nümune çiftliğindeki işin müteah

hidi olan Necip Bey nezdinde amele olarak 

çalışmış olmaları dolayisile 696 lira alacakları 

kalmış olduğundan ve bu hususta gerek ken

disine, gerek Vekâlet ve vilâyete vaki olan 

müracaatlerinden bir semere hâsıl olmadığın

dan bahsile bu paranın tesviyesi esbabının 

istikmali hakkında mezkûr amele namına Haşan 

imzasile Yüksek Reisliğe verilip encümene 

tevdi kılınan arzuhal üzerine keyfiyet Dahiliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyh Necip Beye ihale edilen Samutlu 

nümune köyündeki kaldırım ve saire tamiratını 

mumaileyhin muayyen müddet zarfında ikmal 

edememesinden dolayı bu baptaki mukavele

name feshedilerek mütebaki işin müteahhit 

namü hesabına emaneten ikmal edilmekte 

olduğu ve mezkûr işin hitamında tahakkuk 

edecek istihkakın tediyesi esnada evvel emirde 

mezkûr matlubatın nazarı itibara alınacağı 

işar kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta: ^

Müstedinin arzuhalinde bahsettiği bu mat- 

lubat doğrudan doğruya müteahhidin şahsına 

teallûk etmekte olup bunu ne vekâletin, ne de 

vilâyetin kendi hesabına nakil ve tediye etme

sinde kanunî bir mecburiyet olmadığından 

ve ancak alacaklılar hakkında vekâletin tezke

resinde beyan olunan ve imkân ile mukayyet 

bulunan tesviye tarzından başka bir delâlette 

bulunulması da mümkün olmadığından keyfi

yetin ve maahaza işin hitamında mumaileyh 

Necip Beyin matlubu tahakkuk etmediği veya 

kalan matlubunun mezkûr 696 lirayı tesviyeye 

kifayet eylemediği v'e binaenaleyh bu parayı 

kâmilen veya kısmen kurtarmak imkânı bulun

madığı takdirde müstedi ile arkadaşlarının 

mahkemeye müracaat ederek mumaileyh aley

hine dava ikame etmek suretile takibatta 

bulunmakta muhtar olduklarının arzuhal sahi

bine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

487 20-111-1933
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebeplen verildiği

291 ; Fazıl Ef.

1750 Basmahane telgraf 

mennırlarından mü

tekait.

İzmir.

İkramiyesinin itası.

55 Mustaf Ef. ve arka- 

1509 daşları.

Van.

Ellerindeki zarar ve 

ziyan mazbataları 

muhteviyatının tes

viyesi.

Vaziyetinin pek elîm olduğundan bahsile 

tekaüt ikramiyesinin tamamen verilmesine dair 

Basmahaneden Fazıl imzasile Yüksek Reisliğe 

çekilip encümene verilen telgrafname üzerine 

keyfiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Cjelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Sureti hale nazaran mumaileyh tekaüt 

edilmiş ve hizmetinin 30 seneyi mütecaviz 

olmasına rnebni kanunen ikiramiyeyede istihkak 

kesbetmiş isede idareye borcu olan paranın 

ikramiyeden kesilmesi cihetine gidilmesine ve 

kendisinin de buna muvafakat etmemesine 

mebni müracaat ve şikâyette bulunduğu anla

şılmış olup ancak mezkûr karşılıkta bu borcunun 

ikramiyesinden kesilmesine bilâhare muvafakat 

ettiği dildirilmesine nazaran yapılacak muamele 

kalmamış olduğundan keyfiyetin bu suretle 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

488 20-111-1933

Maruz kaldıkları müzayekadan bahsile bu

nun tehvinine medar olmak üzere ellerinde 

bulunan zarar ve ziyan mazbatalarının ihtiva 

ettiği mebaliğin sülüsü hava kuvvetlerine te

berru edilmek üzere sülüsanının defaten veya 

taksitle tesviyesi hakkında Mustafa Ef. ve 

arkadaşları tarafından Vandan Vüksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen arzuhal üzerine 

keyfiyet Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Bu gibi zarar veziyan için verilen mazbata

lar muhteviyatına karşılık olarak evvelce tahsis 

edilmiş olan emlâk ve arsaların bilâhare temlik 

kanununun altıncı maddesine tevfikan Hâzineye 

intikal ve esmanı da irada inkilâp etmiş olma

sına mebni mezkûr mazbataların ne nakten tes

viyesine, ne de mukabilinde emlâk verilmesine 

imkân kalmamış olduğu beyan olunmuştur.

İcabı konuşuldukta:

Harpte ika edilen zarar ve ziyanlara muka

bil alınmış olan bu gibi mazbatalar muh

teviyatının şimdilik tesviyesine imkân olmadı

ğının ve maahaza ilerde bunların umumu hak

kında bir karar ittihaz edildiği takdirde müs-
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j adı, sanı ve otıır-
I dukları yer

Arzuhal hulâsası Encüm en karar ı ve ne sebepten verild iğ i

tedilerin ellerindeki mazbatalar muhteviyatı 

için de ona göre muamele ifası tabiî olduğu

nun kendilerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

489 20-111-1933

70 H. Hüseyin 

lb24| Mülga yeniköy be- 

! lediyesi mühendis- 

I lerinden olup ka- 

! sımpaşada Çiniciler 

; S. No. 19 kemerli 

j handa.

■ İstanbul.

Beraetine rağmen 

iadei memuriyet et

memesinden şikâyet.

37 senelik memuriyetine rağmen işten el 

çektirildiğinden ve isnat edilen cürümden beraet 

ettiği iıalde iadei memuriyet ettirilmediğinden 

ve saireden bahsile şikayeti havi Hafız Hüse

yin imzasile İstanbuldan gönderilen arzuhal 

üzerine keyfiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin Yeniköy şubei idariyesi kon

düktörlüğünde rüşvet almak ve keyfî muamele 

yapmak cürmünden dolayı işten el çektirilerek 

mahkemeye sevkedildiği ve mahkemece beraet 

ettirilmesi üzerine Belediye memur ve müs

tahdemleri nizamnamesinin 26 ncı maddesi 

hükmüne tevfikan nısıf maaşlarının ita kılındığı 

ve ahiren memuriyet talebinde bulunmuş ise- 

de münhalâta memur tayin edilmemesi te- 

karrür etmesine mebni talebinin isafına imkân 

bulunmadığı ve maahaza müddeti hizmeti 37 

seneye baliğ olmasına nazaran arzu ettiği tak

dirde tekaüde şevki mümkün olduğu işar kı
lınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

I Bütçe icabatı olarak belediyede vaki olacak 

münhalâta kimsenin tayin edilmemesi hakkında 

vekâletçe ittihaz edilen karar veçhile memur 

I alınmamakta olmasına binaen mumaileyhin 

I şimdilik İstanbul Belediyesince bir hizmete ta- 

' yinine imkân olmadığı anlaşılmış olmakla key- 

I fiyetin ve şu kadar ki mumaileyhin hakkı te- 

1 kaüdü iktisap etmiş olmasına nazaran arzu et

tiği takdirde bu husustaki kanunî hakkından 

I istifade etmek üzere merciine müracaat etmesi 

I lâzımgeleceğinin kendisine bildirilmesine ka- 

i  rar verildi.

' Karar No. K. tarihi

490 20-IH-1933
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

418 ! Cemal Ef.

1885i Sabık istasyon mü

dürü.

Bilecik.

Memuriyetine iadesi.

398 i 
1863

M. Nazmi. ı Tekaüt muamelesi-

Temyiz kâtipliğin- ' nin şekli tesbitine 

den mütekait. itiraz.

batilı Çırçır Haydar 

caddesi No. 16- |

İstanbul. i

Ufak bir hatadan dolayı kaydi terkin edil

diğinden bahsile memuriyetine iadesile mağ

duriyetten vikayesi hakkmda Cemal imzasile 

Bilecikten Yüksek Reisliğe çekilip encümene 

verilen telgrafname üzerine keyfiyet Nafıa 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Bilecik istasyonu muamelâtının icra kılınan 

teftişatı neticesinde müstedinin istasyon ihtiyat 

akçesinden 72 lirayı zimmetine geçirdiği 

tebeyyün etmesine mebni 104 No. kanunun 

6 ncı maddesi hükmüne tevfikan kaydi terkin 

edildiği anlaşılmış olmakla bu bapta yapılacak 

muamele bulunmadığının kendisine bildirilme

sine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

491 20-HI-1933

Temyiz mahkemesi kâtipliğinden malûliyet 

üzerine tekaüt edilmişsede malûliyetini tayin 

eden kararda isabet olmadığından bahsile 1683 

numaralı kanunun 42 nci maddesi mucibince 

malûliyetinin derecesinin tayini ve ona göre 

tekaüt maaşı tahsisi talebini havi Memet Nazmi 

imzasile İstanbuldan Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal encümene verilmekle keyfiyet Adliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin istihsal eylediği malûliyet 

raporu mündericatma ve bilfiil hizmet müdde

tinin de 15 seneye baliğ olmasına nazaran 

900 lira ikramiye tahakkuk ettirilmek suretile 

tekaüdü icra kılındığı ve maahaza malûliyet- 

lerin tesbit ve derecelerinin tayini 1683 No. 

kanunun 27 nci maddesi mucibince Sıhhat 

ve İçtimaî muavenet vekâletine ait olması 

hasebile bu baptaki malûliyet kararına itirazı 

olduğu takdirde bu madde mucibince mevcut 

nümunesine göre Sıhhat ve İçtimaî muavenet 

müdürlüğünden alacağı raporun mezkûr vekâ

lete gönderilmek üzere irsali lâzımgeleceği 

beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Müstedinin Vekâletçe malûliyeti üzerine 

aldığı raporun icabatına tevfikan ve hizmet
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136 j Nedim B. 

1590! Avukat. 

Geyve.

Tasfiye komisyonun

daki matlubunun 

tesviyesi.

267 I Mustafa Ef.

1725 Muhtar.

Oimetoka köyü mûs- 

takrizleri namma. 

Biga.

Ziraat bankasına olan' 

borçlar mm tecili.

müddetine nazaran tekaüdü icra kılmmış ve 

bu husustaki muamelede bir yolsuzluk görül

memiş olduğunun ve maahaza olbaptaki malu

liyet kararma itirazı olduğu takdirde tezkerede 

yazıldığı veçhile ve kanunun tarifatı dairesinde 

teşebbüsatta bulunulması lâzımgeleceğinin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

492 20-111-1933

Tasfiyei düyun komisyonunda bulunan 45 

liradan ibaret istihkakma ait evrak üzerine 

l.lzımgelen muamelenin ifasile alacağının biran 

evvel tesviyesi talebini havi Avukat Nedim 

imzasile Oeyveden Yüksek Reisliğe gönderi

lip encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

Maliye vekâletine yazılmıştı.

üelen karşılıkta:

Mezkûr alacağın şimdiye kadar tesviye edil

memesi cürmü meşhut harcırahına taallûk 

eden beyanname ile mahkeme kararlarının yek

diğerine mübayin olmasından ve bu mubaye- 

netin ıslahı için evrakı mezkûrenin mahalline 

iade edildiği halde yine ıslah edilmemesine 

mebni bükere tekrar iade edilmesinden mümbais 

olduğu ve vürut edecek cevaba göre mulcta- 

zası ifa kılınacağı işar olunmuştur.

İcabı konuşuldukta:

Alacaklar ile daireleri tarafından tanzim 

ve ibrâzı lâzımgelen tahakkuk evrakı ihtiyaca 

salih olmadıkça bunlar üzerine muamele ifası

na kanunen imkân olmamasına binaen mezkûr 

evrak henüz ıslah ve vekâlete irsal edilmemiş 

ise oraca takip ve intacı lâzımgeleceğinin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

493 20-111-1933

Ziraat bankasına olan borçlarının bazı 

zarurî esbap dolayısile tesviye edilemediğinden 

bahsile tecili talebini havi Dimetoka köyü 

müstakrizleri namına muhtar Mustafa imzasile 

Bigadan Yüksek Reisliğe çekilen telgrafname 

encümene verilmekle keyfiyet Ziraat vekâletine 

yazılmıştı.

Ziraat bankası Umum müdürlüğünün işarına
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Arzuhal buhlsası Enciiıııeıı kuj'arı ve no sebepten verildiği

atfen gele karşılık mütalca ve icabı müzakere 

olundu:

Mezkûr köy zürraı zimmetindeki banka mat- 

lubatının usul ve mevzuat dairesinde tecil 

edilmesi lüzumunun mahalli sandığına tebliğ 

kılındığı ve şu suretle müstedilerin imkân 

dairesinde taleplerinin tervici temin edildiği 

anlaşılmış olmakla keyfiyetin kendilerine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

606 Abdülkerim Ef. 

55Ö2 f’aşa mahallesinde 

kapı sokağında nu

mara 14- 

İzmir - Akhisar.

Kesilen maaşının 

iadeten tahsisi.

Q64

5863

14 Tevfik B. 

1468 Kaymakam. 

Tirebolu.

iMemurin kanununun 

73 üncü maddesi 

hükmünün eiyevm i 

meri olup olmadığı

nın tayin ve işarı.

494 20-111-1933

Belediyece keıulisiııe tahsis ediinıiij o lan ma- 

;i! r̂ıı kes i ld iğ inden  ve hu hususta vaki olan nıü- 

ı-acaatiııc heııü/. h ir cı-vap v(‘i-ilnn'(lif>:iıi(len hahsi- 

le ş ikâyeti lıavi Ahdü lk ( 'r in ı  ini/asile İ/m irden  

^’ üksek Reisliye yöııdcril i j)  eııcünıeiK* verilen 

aı-zuhal ü/.(‘i-ine keyfiyc't Dah il iye  vekâletine y a 

zılmıştı.

< i elen ka rş ı l ı k t a :

Müsted iye A kh isa r  belediyesi tara i 'nu lan  m u 

kaddem a  m aaş tahsis ed ilm iş ise de b i lâhare  

kend is in in  iskân ı ad i suretile hağ  ve zey t in l ik  

a ld ığ ı  ve ev in in  h ir  k ısm ın ı k iraya  verd iğ i {>i- 

])i ailesinin de (lalıştığı cihetle belediye k a n u 

n unun  If) inci maddesinin  34 üncü  fıkrasına tev

f ikan encümence m aaşm ın  kesild iğ i ])ihiii’ilmiş- 

tir.

İcabı k on u şu ld u k ta :

.Mumaileyhin belediyece yard ım  (‘dilmesini 

istilzam eden vaziyet i ivin })ilâhare salâh kesh(‘tmiş 

olmasına ve nu 'zkûr İT) inci maddi'n in  '>4 üncü 

fıkrası isi' bclediyc'vi bn «iihilere muaveni'tle mü- 

k(‘llef tu tmamasına nu^hni ya])ilan muamelede 

hi)- kanunsuzluk f^ör‘ülni( ‘miş o lduğundan  k(‘yfiye- 

tin bu surc'İle müsti'diye bildii'iimc'sine kar-ar vv- 
rildi.

Karar No. K. tarihi 

4Q5 20-111-1033

Birinc i B ü y ü k  M ille t  Mecli« ine işt irak etmiş 

o ld u ğu nd an  ve ş imdi ise Tiı-ebolu k ay m ak a m l ı 

ğ ın ı  ifa etmekte ise de tekaü t  o lm ağ ı arzu ett i

ğ inden ' hahsile m em ur in  k a n u nu n u n  73 ün cü  

maddes inden m üstefit  o lup  o lm ayacağ ıu ın  te tk ik  

ve işarı ta leb in i hav i Tevfik  Bey taı-afındaıl
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dukları yer

Arzulial hulâsası Eııeüıncn karan vc ne sebepten verildiği

397 ! İhtiyar heyetleri. 

Nallıhan.

Davar vergisinin 

indirilmesi.

241 : Hamdi Ef. ve arka- 

699! daşları. 

i Beypazar.

Davar

tenzili.

1619'
Babulu ve diğer 

köyler ihtiyar hey

etleri.

Sivrihisar.

vergisinin

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal üzerine key

fiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Oelen karşılık mütalea ve ioabı müzakere 

oh ındu;

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 72 nci maddesinde memurin kanununun 

ilgası zikredilen maddeleri arasında 73 üncü 

maddesinin dahil olmadığma nazaran mumaileyhin 

tekaütlüğünü talep ettiği takdirde tekaüt ka

nununun 4 üncü maddesine merbut cetvelin 

üçüncü derecesine göre maaş tahsisi muktazi bu

lunmuş olmakla keyfiyetin hu suretle kendisiîie 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

496 20-111-1933

Davarlardan almmakta olan verginin iratla- 

rile mütenasip bir m iktara indirilmesi temenni

sini havi Nallıhan kazası ihtiyar heyetleri tara

fından Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal mütalea ve icabı müzakere olun

du :

Bu mesele hakkında esasen merciince tetki- 

kat yapılmakta olup bu tetkikattan verginin in

dirilmesini istilzam edecek bir netice hâsıl ol

duğu takdirde icabına tevessül edileceğinin ve 

binaenaleyh encümence bu hususta bir muame

le yapılmasına imkân olmadığnun müstedilere 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

497 20-IH-1933

Davarlardan almmakta olan verginin, bun

ların iradile mütenasip bir m iktara indirilmesi 

temennisini havi Çayırlı zade Hamdi Efendi ile 

arkadaşları tarafından Beypazarmdan gönderi

len arzuhal ile Sivrihisarın Babulu ve diğer köy

leri heyeti ihtiyariyelerinin gönderdikleri diğer 

bir arzuhal encümene verilmekle mütalea olun

du :

tcabı konuşuldukta:

Davar vergisi hakkında merciince umumî bir 

surette tetkikatta bulunulmakta olup bu tetkikat 

mezkûr verginin indirilmesini istilzam edecek bir 

netice hâsıl ettiği takdirde icabına bakılacağının
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

! nıüstedilere bildirilmesine karar verildi, 

t  Karar No. K. tarihi

498 20-III-1933

490 ' 

196 3ı

A. Şevket Ef. 

Anadolu kavağı sa

bık 97 No. lu yeni 

köy polis komiseri 

İstanbul.

Tasfiyesinin refi. Haksız ve kanunsuz olarak polis komiserliğin

den tasfiyeye tâbi tutulduğundan bahsile bu 

baptaki kararın refi hakkında Abdüljçani imzasile 

tstanbuldan Yüksek Reisliğe gönderilip eneüme- 

lu* verilen arzuhal üzerine keyfiyet Dahiliye ve- 

kâh'tinc yazılmşıştt.

(Ii'len karşılık mütalea \v icabı müzakere o lu n 

du :

Müstedinin tezkerede tadat edilen ahval ve 

harekâtına nazaran şahsî ve meslekî haysiyeti

ni muhil muamelâtından ve vazifei memuresini 

lifçaraznı suiistimal etmesinden dolayı tasfiyeye 

tabî tutulduğu ve bilâhare tekaütlüğünü talej> 

meşine ve mc'muriyet müddeti di' 13 küsuı- se

neden ibaret olmasına mebni 672 lira ikramiye 

verilerek alâkasının kesildiği anlaşılmış ve mu

maileyhin talebi veçhile tasfiyesi hakkındaki ka

rarın refine mahal ve imkân bulunmamış olmakla 

keyfiyetin bu suretle kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

499 20-III-1933

468_

13241

Süleyman Ef.

Şeyh köyü karyesin

den.

Erzurum.

Tarlasının elinden 

alınmasından şikâyet.
Ermeni metrukâtmdan olarak almış olduğu tar

layı ahiren mahkemece tarafgirane verilen ka

rar neticesi olarak elinden aldıklarmdan bahsile 

şikâyeti havi Şeyh köyü karyesinden Süleyman 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, en- 

cümene verilmekle keyfiyet Maliye vekâletine ya

zılmıştı.

Gelen karşdrkta :

Mübadeleye gayritâbi eşhasa metruk tarlalar

dan yekdiğerine muttasıl iki tarlanın birisi müs- 

tedi Süleyman Ağaya ve diğeri de Alyanak zade 

Tahsin Beye satılmış ve bunların tarla hudutla- 

rm ı tayin edememeleri üzerine mahkemeye müra

caat edilmiş olduğu ve neticede Süleyman Ağanın 

diğer tarlaya tecavüz ettiği mahkemece yapılan 

keşiften anlaşılarak müst^di tarafından vaki olan 

müdahalenin menine Sulh mahkemesince karar 

verildiği ve şikâyetin de bundan mütevellit oldu

ğu işar kılınmıştır.
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Arzuhal verenlerin 

g ^  adı, snnr ve oUır- 

<  «luklai'i yer
Arzuhal hulâsası Enciiıııe ıı k a ra n  ve ne sebepten verilditci

Ö54 i Hüsnü B. Binbaşı. 

5546! Harita U. müdürlü- 

655 ' günde.

■5“547 Ankara.

Eyyüp B. Binbaşı.

' Harita U. müdürlü

ğünde.

Ankara.

Yevmiyelerden o - 

lan matlubunun tes

viyesi.

İcabı konuşuldukta:

]\lüstedinin iddias: veçhile elindeki tnrlfi alın- 

nuş olmayıp ittisalindeki tarlaya vaki olan te(*;ı- 

vüzünün menedilmiş oKlu^u ve bunun da mahkeme

ce usulen icra edilen keşfe v(* viTİlen karara müste

nit olup kanuna muhalif bir hal vaki olmadığı an

laşılmasına ve mahkeme kararlarına müdahale 

ise caiz olmayacağına binaen müstedilerin esasen 

isabet görülemeyen şikâyc'ti üzerine bir muame

le yai)ilmasına mahal bulunmamış olmakla key

fiyetin bu suretle kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar Ko. K. tarihi

500 20-III-lQ33

Türkiye - Suriye Hudut komisyonunda bulun

dukları müddete ait • yevmiyelerinden müte- 

hassıl matluplarının henüz verilmediğinden bah- 

sile bir an evvel tesviyesinin temini hakkında 

binbaşı îîy ip  ve Hüsnü Beyler tarafından gönde

rilen iki kıta arzuhal üzerine Hariciye vekâleti- 

le bilnıuhabere son alınan tezkereler mütalea ve 

icabı müzakere olundu:

Mumaileyhimadan Eyip Beyin 11I54 lira 57 

kuruştan ve Hüsnü Beyin de 2040 lira 62 kunış- 

tan ibaret olan •matluplarının şimdiye kadar tes

viye edilmemesi büt(,^ede karşılık kalmamasından 

mütevellit olup jnaahaza derdesti tesviye bulun- 

<luğu mezkûr tezkerelerde beyan kdınmış olmak

la keyfiyetin kendilerine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

501 20-III-1933

174 İM . Kemal B. 

1629 Mütekait binbaşı. 

Kadıköy Söğütlü 

! Çeşme caddesi 

No. 297 

İstanbul.

Hükümeti sakıta za

manında yapılan te

kaüt muamelesinin 

feshi.

Hükümeti sakıta zanuuıında arzusu hilâfına 

tekaüt edildiğinden ve.bu Hükümet za.nıaınnda 

nıüttehaz mukarreratın hükmü olmayacağına 

dair olan 7 numaralı kaimn ahkâmına bu kere 

muttali olduğundan bahsile mezkûr kanun mu

cibince tekaüt mu-ımelesinin feshi ile muahhai’ 

ahkâma göre hakknda muamele yapılması tale

bini havi Kemal imzasile Istanbuldan Vük.sek 

Reisliğe gönderilip encümene verilen arzuhal 

üzerine keyfiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

Danyal Ef. îdrisoğlul Telef edilen hayvan-
Hacı Bekbek kar- | lan bedelâtınm bir
yesi. î an evvel tesviyesi.
Çarşamba.

42 A. Ragıp Ef.
880 İhtiyat birinci mü- 

lâzim.
OsmanlI bankası ci

van nda.

Samsun.

Kefalet
red d i.

aidatmm

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

o lundu:

Mumaileyhin tekaüde sevkedildiği 24 nisan 

336 tarihinden iti'baren mezkûr Hükümeti sakı- 

taca kendisine tahsia edilen tekaüt maaşım şim

diye kadar almış olmasile tekaüt muaımelesini 

bilfiil kabul ve tasdik etmiş olmasma ve esasen 

bu gibi filen mütekait vaziyetine geçmiş olanla- 

rm tekaütlüklerinin muteber olduğu bilâhare 

intişar eden 2026 numaralı kanunla da teyit edil

miş bulunmasına binaen talebinin isafma imkân 

olmadığının kendisine bildirilmesine karar ve

rildi .

Karar No. K. târihi

502 20-111-1933

Vi'bayi bakari dolayısilc telef edilen hayvan

larının bedellerini henüz vermediklerinden bahsi- 

le şikâyeti havi Çarşambadan Danyal imzasile 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen ar

zuhal üzerine keyfiyet Ziraat vekâletinden sorul

muştu.

delen karşılık mütaloa ve icabı müzakere 

olundu :

Müste*dinin iddia ettiği hayvan tazminatının 

şimdiye kadar verilmemesi bu baptaki düyun il

mühaberinin Çarşamba kazasından gelmemesin

den mütevellit olduğu anlaşılmış olmakla mezkûr 

tazminatı alabilmek için bu baptaki ilmühaberin 

mahallince bittakip biran evvel vekâlete irsalini 

temin etmesi lâzımgeleceğinin kendisine bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

503 20-111-1933

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Samsun 

başmüdüriyetinde terme memuru olarak müstah

dem iken başka bir mahalle tahvili üzerine isti

fa etmiş olduğundan bahsile istihdamı müddotin- 

ce vermiş olduğu kefalet aidatmm iadesi, Ragıp 

imzasile Samsundan Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhalde talep edilmesi üze

rine keyfiyet merciinden sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

o lundu : ,

Mumaileyhin matlubu esasen redde tâbi pa

ralardan olup bunun uzaması ise bu bapta tatbik
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

I edilen usul dairesindeki muamelâtın intaç edil-

j memiş olmasından mütevellit olduğu anlaşdmış

1 olmakla keyfiyetin mumaileyhe bildirilmesine

! karar verildi.

! Karar No. K. tarihi

163 Ali Riza Ef ve ar. Mahkûmiyet karar- 

İ618 Elâziz hapisanesinde.; larının yeniden tet- 

j kiki.

1 j Süleyman kızı îfakat 

1469! H.

i Pahteli oğullarmdan 

Harput nahiyestnin 

! meydan mahallesin- 

! de mukim.

' Harput.

Mahkûm olduğu 

para cezasmdanaffi.

504 20-111-1933

Mahkûmiyetlerine müteallik kararda isabet 

ohnadığından ve saircden bahsile bu karar

ların yeniden tetkikile haklarında made- 

letin muktazasma göre muamele olunması ta

lebini havi Elâziz hapishanesinden Ali ve arka

daşları tarafından Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet Ad

liye .vekâletine yazılmıştı.

(ielen karşılık mütalen ve icabı müzakere 

oh ındu:

Müstedilerin bilmuhabore sabit olan cerh vo ka

til suçlarından dolay 7 şer sene 6 şar ay ve 5 er gün 

hapse mahkûmiyetlerine karar verilerek bu karar 

Temyiz mahkemesince tasdik edilmek suretile ka

tileşmiş ve muamelenin cereyanında kanuna uy

mayan bir cihet te görülmemiş olmakla taleple

rinin isafına mahal ve imkân olmadığının kendi

lerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

505 20-111-1933

Müljîa Harput hâkim i Lûtfi Beyi tahkir 

maddesinden dolayı mahkûm olduğu para cezasını 

vermeğe muktedir olmadığından bahsile mezkûr 

cezanın affi hakkında Îfakat imzasile Harput- 

tan Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, encü

mene verilmekle keyfiyet Adliye vekâletine ya- 

zdmıştı.

Ti elen karşılık ta ;

Müstediyenin, vazifesini ifa ettiği sırada mu

maileyh Lûtfi Beyi tahkir etmesinden dolayı 

3 ay hapse ve 100 lira para cezasına mahkûm 

edilerek hükmün Temyiz mahkemesince de tas

dik kılınd ığı ve hapis cezası infaz edilmiş olup 

para cezasının tahsili için ilâm ının icraya veril

diği ve bu cezasının affin i müstelzim kanunî bir 

sebep bulunmadığı işar kılınmıştır.

tcabı konuşuldukta;

Hâkimlerin, mevcut kanunların icabatına gö-



Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal iıulâsası | Eiicüıneii kaiTirı ve ne sebepten verildiği

re vererek kesbi katiyet eden hükümlere müda* 

hale caiz olmadığından ve ortada mezkûr hük

mün affini mucip bir sebep te bulunmadığından 

talebinin tervicine imkânı kaımnî olmadığının 

mumaileyhaya bildirilmesine karar verildi.

Karar No K. tarihi

506 20-111-1933

480 ' Mûnûr B.

1952! Pazarcık rnüddei- 

; umumiliğinden mü

tekait.

Mara§.

Tasfiyesinitu refi. Adliye vekâletinin hakkında tatbik ettiği 

tasfiyenin tamamen yolsuz ve kanuna muhalif ol

duğundan ve sair ifadattan bahisle hakkında ka

nuna ve madelete muvafık surette muamele olun

masının temini talebini havi Maraştan Münür 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet Adliye vekâleti

ne yazılmıştı.

delen karşılıkta verilen tafsilât ve izahata na

zaran :

Pazarcık sabık müddeiumumisi mumaileyh 

Münür Beyin memuriyet hayâtına atıldığı tarih

ten şimdiyi' kadar bulunduğu memuriyetlerde is

tikametle ifayi vazife etmemesinden naşi iki de

fa azledilmiş ve bir defa işten el çektirilmiş ol

duğu gibi vazifesinde muvaffakiyet göstermemiş 

olmasnıdan dolayı da muhtelif mahallerden tah

viline karar verildiği ve hilâfı kanun muamele ifa 

etmesine mebni ihtar ve maattevbih ihtar cezala- 

rma maruz kaldığı ve 1338, 1339, 1926 seneleri 

siyret varakaları şaibeilar kayitleri ihtiva ettiği 

ve istikameti aleyhinde bir (,*ok cereyanlar olup 

bu yüzden talıtı muhakemeye de alınmış olduğu 

anlaşılmıştır.

tcabı konuşuldukta:

Müstedinin bulunduğu memuriyetlerin hemen 

hepsinde itimat ve emniyeti münselip bir 

vaziyet ihdas etmiş olmasına ve adaletin tevziile 

mükellef olan memurların en ufak şaibeden beri 

ve mümtaz vasıflara sahip olmalarındaki ehemmi

yet derkâr bulunmasına binaen mumaileyh hak

kında tatbik edilen tasfiye kararında yolsuz ve 

kanunsuz bir muamele görülmemiş olmakla mez

kûr kararın refine mahal olmadığının kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

507 20-111-1933
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Arzıüıal verenlerin 
adı, sam ve otur- 

duklan yer
Arzuhal hulâsası i Encümen karan  ve ne sebepten verildiği

Fatma Muzaffer H. 
Şehit tayyareci yüz
başı Rifat validesi. 
Fortacentası müdü
rü Arif Cemal Bey 
nezdinde.
Adana.

Tayyare şehidi oğ
lundan dolayı maaş 
tahsisi.

Hatice H. 
Akmanoğlu Ahmet 
Kızı.
Kuruçay köyünden. 
Tavşanlı.

Oğlu tayyare yüzbaşısı R ifat Efendinin Şark 

isyanında şehadeti vaki olmasına mebni kendi

sine maajş tahsisi talebini havi Fatma Muzaffer 

Hanım  tarafmdan Adanadan Yüksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilejı arzuhal üzerine 

keyfiyet M. M. Vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık ta :

Mumaileyhin şehadeti üzerine 1683 numaralı 

tekaüt kanununun 48 in<;i maddesi mucibince 

yahıız zevcesine maa^ ta'hsis k ılınd ığ ı ve muma- 

ileyhahın talebini isafa vekâletin salâhiyeti olma

dığı beyan olunmuştur.

tcabı konuşuldukta:

Mezkûr kanunun 48 inci maddesi, maaş 

tahsis edilecek yetimlerden zevce ve evlâdı bi

rinci derece, anayı da ikinci derece olarak ka

bili etmiş bulunmasına ve bu itibarla zevce ve 

e\-ılât varken valideye maaş taıhsisine imkân bu

lunmamakta olmasına ve .şu kadar ki ajnıi mad

de, memurları ikinci derecedeki yetimlerini bir 

beyanname ile birinci dereceye ithal etmek sa

lâhiyetini kendilerine bahşetmekte olup muma

ileyh R ifat Efendinin ise hayatmda iböyle ,bir 

beyanname vermediği anlaşılmasma 'binaen mu- 

maileyhanın talebini isafa ıkanunî imkân bulu

namadığının kendisine ıbildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

Eytam bankasındaki 
matlubunun veril
mesi.

508 20-111-1933

Harbi umumide şeihit olan pederinin şüheda 

maaşı olarak tahakkuk eden istihkakı kendisinin 

küçük olması hasebile Em lâk ve eytam bankası

na tevdi kılınmış olduğundan ve ahiren sinni rüş

te erişmesine mebni matlubunu istediği halde 

almağa muvaffak olamadığmdan bahsile şikâye

ti havi Tavşanlıdan Hatice imzasile Yüksek Re

isliğe gönderilen arzuhal encümene verilmekle 

keyfiyet Muliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve ieabı müzakere 

o lundu :

Mumaileyhanm Em lâk v« eytam bankasma 

mevduu olan 97 lirasmm 3 senelik faizlerile be

raber baliğ olduğu 118 lira 92 kuruş matlubunun 

Ziraat banicasma teslimen namma gönderildiği 

anlaşılmış olmakla matlubunu henüz v€r-
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Arzulial verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer

■^İH

465 I 

1318

Ahmet Ef. Tüccara olan borç-
Tirebolunun ada kar-j larından dolayı taz- 
yesinden. yik edilmelerinden
Görele. şikâyet.

435 M. İzzet Ef. 

1903; Hatipoğlu 
I Bulakköyü 
I  Safranbolu.

Teklif edilen pulluk 
sapanı ve buğdayı 
almamasından do
layı para cezasına 
uğratılmasından şi
kâyet.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

i  memişleı' ise mahallî haiık saıulığına müracaat- 

j la almasının kendisine bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi 

_  50Q 20-ni-lQ33

Tüccara ipotek suretile yapmış oldukları borç

larını veremem<^lerinden dolayı arazilerinin satıl

masına teşebbüs edildiğinden ve bu ise perişan 

olmalannı inta/; edeceğinden bahsile bu borçları

nın tecili CJercdedcn Tabir oğlu A li Ef. ve iki 

arkadaş taraflarından Yüksek Keisliğe çekilip 

encümene verilen telfçrainamede talep edilmek

tedir.

İcabı konuşuldu:

Meselenin esası şahsa ait bir alacak ve vere

cekten ibaret olup alacaklıların paralan vaktü 

zamanile tediye edilmemesinden dolayı mahkeme

ye müracaat ettikleri ve müraeaatin de bundan 

mütevellit olduğu anlaşılmaktadır .

Mcclisi A li vatandaşların kanuna muhalif ola

rak maruz kaldıkları hal ve muamelelerden mü

tevellit şikâyetlere merci olup ortada kanunsuz 

bir muamele vuku bulmamış ve bu itibarla zati 

mesele Meclisi A lin in  müdahalesini istilzam edc- 

cek mahiyette görülmemiş olmasına binaen bu hu

susta encümence yapılacak muamele olmadığının 

telgrafname sahiplerine bildirilmesine karar 

verildi .

Karar No. K. tarihi

510 20 -IÎI-1933

İhtiyacı olmadığı halde zorla kendisine veril

mek istenilen pulluk sapanı ve tohumluk buğdayı 

kabul etmemesi üzerine kendisinin para cezasına 

mahkûm edildiğinden bahsile şikâyeti havi Bu

lak köyünden Memet tzzet imzasile Yüksek Re

isliğe gönderilen arzuhal, encümene verilmekle 

keyfiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

(îelen karşılık mündericatına nazaran :

Meclisi umumii vilâyetçe bütün kiiylüye ve- 

. rilmesi takarrür eden tohumluk buğday ile i)ulluk 

j sapanı almakta temerrüt göstermesinden ve bu 

j suretle diğerlerini müşevvik bir vaziyet almasın- 

i  dan dolayı vilâyet idaresi kanununun 68 ine mad

desine tevfikan para cezasına mahkûm edildiği
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eOI ̂ Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kafan ve ne sebepten verildiği

483 i Seniyûddin Ef.

1340 Yakıfhan No. 4. 

İstanbul.

Ceza kanununun 456 

ncj maddesinin tef

siri.

anlaşılmıştır.

tcabı konuşuldukta;

İdare heyetlerinin mezkûr maddeye müsteni

den verdiği kararların katî olup kabili temyiz 

olmadığına nazaran müştekinin umumî hüküm

lere tevfikan iptal davası ikame etmesinden baş

ka bu hususta yapılacak muamele olmadığından 

kej'fiyetin bu suretle kendisine bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No._ K. tarihi

511 20-TiI-1933

Bir eserin biç bir malûliyet ve mayubiyeti o l

madığı teslim edilirse ecza kanununun 456 ncı 

maddesinde muharrer olan çehrede sabit esrar me

selesi mevzubahs edilemeyeceğinden mezkûr mad

denin tefsiri talebini havi Seniyûddin Bey tara

fından îstanbuldan Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, encümene verilmekle Adliye vekâletinin 

mütaleası sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Esasen vatandaşların yalnız kanun ve nizam

namelere müstenit olan haklarının ihkak edilmeme

sinden veya ihmal edilmesinden mütevellit şikâ

yetlerine encümen muhatap olup mevzuatımız ken

dilerine doğrudan doğruya kanun tefsir veya tesi

sini talep etmek hak ve salâhiyetini vermemekte

dir.

Bununla beraber Adliye vekâletinin karşılığın

da beyan kılındığı veçhile: mezkûr 456 neı madde

nin her türlü tereddüdü izah eder şekilde açık ol

masına mebni tefsirine d6 mahal yoktur. Çünkü, 

maddenin ikinci fıkrasında cerh, darp ve mües

sir fiilden mütevellit « Çehredeki sabit » eserler 

için vazolunan cezaya mukabil maddenin 3 üncü 

fıkrasında çehrenin daimî değişikliğini mucip eser 

bırakan, tabiri aharla mayubiyeti dai olan 

ahval için daha ağır ceza vazedilmiş olmasma gö

re bu baptaki iddia gayrivarit görülmektedir. 

Keyfiyetin bu suretle mumaileyhe bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. 

512

K. tarihi 

20-III-1Q33
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encütnen kararı ve ııe sebepten verildiği

250 ; Mustafa Ef. 
i 708 Sabık tahsildar.

Hapisanei umumide, 
îzmir.

Mahkûmiyeti mucip 
karann tetkikıle refi.

Belediyede maktu ücretle müstahdem iken 

7Ailnır edip bir kısmını tesviye ettikten sonra 70 

liraya tenezzül eden cüzî a(*ığından dolayı 5 se

ne 10 ay ağır hapse maihkûm edilmesi madelete 

(muvafık olmadığından evrakının tetkikile mah

kûmiyetinin ref'i talebini havi îzm ir hapishane

sinden Mustafa Fehmi imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal üzerine keyfiyet Adliye ve

kâletine yazılmıştı.

(îelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

o lundu :

Müstedinin İzmir belediye tahsildarlığında 

müstahdem iken müteaddit tarihlerde muhtelif 

kimselerden tahsil ettiği paralan kontrol imkâ

nını selbetmek maksadile dip koçanına noksan 

kaydederek zimmetine geçirmiş olduğu tahak

kuk etmesine mebni mahkemece verilmiş olan 

hükmün Temyiz mahkomesince tasdik edilmek 

suretile katilenmiş ve ortada kanuna uymayan 

bir cihet ve cezasının af ve tecilini mucip kanunî 

bir sebep te görülmemiş olmakla talebinin isafı

na mahal ve imkân bulunmadığının kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

513 20-lH 1933

29 Fevzi Ef.
14^1 Emet hapishanesin

de.
Emet.

Geri kalan 
nm affi.

cezası- Mütebaki mahkûmiyet müddetinin affi ta

lebini havi Emet hapishanesinden Fevzi imzasi

le Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, encü

mene verilmekle keyfiyet Adliye vekâletine ya

zılmıştı.

Cîelen tezkere mütalea ve ical)i müzaikere 

o lundu :

Bir katil maddesinden dolayı 10 sene kürek 

cezasına mahkûm olan müstedinin geri kalan 

cezasının af veya tecilini mü&telzim kanunî l)ir 

sebep görülmemiş olmakla talebinin isafına im

kân olmadığının kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K- tarihi

514 20-111-1933
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Mustafa Hindioğlu. 
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Bedeli naktisinin 

tadili kabul edilmek 

üzere olan miktar 

üzerinden alınması

na dair.

284J 

"m  3'

Cemile H.

Sabık Ana muallimi 

Kadm yardım cemi

yetinde.

Ankara.

İşgal zamanına ait 

maaşlarının tesviyesi.

155
'993 ,

Nami. Ef.

Mahkûm ve mevkuf

lar namına.

Samsun.

Mahkûmiyetlerinin

affi.

325 doğumlular ile birlikte askere sevkedil- 

mek üzere olduğundan bahsile meriyeti takar

rür ettiğini haber aldığı kanun hükmüne göre 

tenzilen bedeli naktî alınması hakkında Zileden 

Mustafa Bekir imzasile Yüksek Reisliğe çekilen 

telgrafname encümene verilmesi üzerine keyfi

yet M. M. Vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

o lundu :

Müstedinin nıevzuba^hs ettiği kanun bilâiıa- 

re Meclisi Alice kabul edilerek meriyete geçmiş 

ve binnetice arzusu hâsıl olmuş olmakla keyfi

yetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

515 20-IIM933

İşgal zamanında îznik ilk kız mektebi başnıu- 

allimliğinde bulunduğu müddete ait maaşlarmı 

almağa muvaffak olamadığından ve bu gün muh

tar; bir vaziyette olduğundan bahsilc bu maaşları

n ın tesviyesi hakkında (.'emile imzasile Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene verilmekle 

keyfiyet Maarif vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

o lundu:

Vilâyet varidatının faal hizmetlere ancak ki

fayet ettiği cihetle işgal zamanına ait alacaklann 

tediye olunamadığı ve bundan dolayı müstediyenin 

talep ettiği maaşların şimdilik tesviyesine imkân 

olmadığı anlaşılmış olmakla keyfiyetin bu suretle 

mumaileyhaya bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

516 20-III-1933

Mahkûmiyet müddetlerinin bakiyesinin affi 

hakkında Samsun hapishanesindeki mahpuslar 

namına Nami imzasile Yüksek Reisliğe çekilip en

cümene verilen telgrafname üzerine keyfiyet Ad

liye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karçılık mütalea ve icabı müzakere olun

du :

Mezkûr hapishanedeki mahkûmJann 1441 nu

maralı af ve tecil kanunundan istifade edememele

rine ve cezalarının affin i mucip kanunî sebep te 

bulunmamasına mebni taleplerini isafa imkân ol-
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34A
364

M. Ali
Alaşehirin Çavuşlar 
köyünden.
Manisa hapishane
sinde.
Manisa.

Mahkûmiyetinin affi

555
14Î9

Sami Ef. ve ar. 
Cafer Ağa mahalle
si hacı şükrü soka- 

ğmda No. 1 

İstanbul - Kadıköy.

Encünıen karatn ve ne sebepten verildiği

madiğinin müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

517 20-III-1933

Kula ceza mahkemesince haksız yere verilmiş 

olan ağır hapis cezasından 'dolajn vukubulan itiraz 

ve müraeaatlermin nazarı itil>arc almmamasm- 

dan şikâyeti ve mahkûmiyetinin, affi talebini ha

vi Manisa hapishanesinden Memet Ali imzasilc 

Yüksek Reisliğe gönderilip encliınene verilen ar

zuhal üzerine keyfiyet Adliye vekâletine yazıl

mıştı.

Gelen karşılık müjıdericatınla nazaran: 

Müst«di, ahzü gasp maddesinden dolayı 7 sene 

ağır hapse mahkûm edilmiş olatp hükmün Temyiz 

mahkemesince de tasdik edilm^ suret ile kesbi ka

tiyet ettiği ve 'mıımîıileyhin cK̂ vel ve ahir vaki 

olan müracaat ve itirazlan üzerine mükerreren 

icra edilen tetkikat neticesinde hakkmda verilen 

hükmün esbabı mucibeye müfrtenit ve kanuna uy

gun olduğu anlaşılmasına ımebni hiç bir suretle 

istifadesine imkân olmadığı vie bundan başka müs- 

tedinin Türk adliyesiniın ûcnıalığından bahsile In- 

gilizlerden istimdat yollu Taymis gazetesine yaz

dığı mektup îzmir postahınnesind'e elde edilerek 

^lenemen divanı harbince de ayrıca mahkûm edil

diği anlaşıİTnıştır. 

îcabı konuşuldukta:

Ceza mahkûmiyetini elyevm îzmir hapishane

sinde (,*ekmektc olan müstedinin şimdiye kadar 

vuku bulan bir çok müracaatlarının kamilen na

zarı itibare alınarak karnınî muktezası ifa edilmiş 

olmasına mebni bu baptaki iddiası doğru olmadığı 

gibi, hakkındaki cezanın af veya tecilini icap ede

cek kanunî bir sebep bulunmadığı cih«tle bu hu

sustaki talebinin isafına mahal ve imkân görülme

miş olmakla keyfiyetin bu suretle kendisine anla

tılmasına karar verildi.

Karar No.

518 20-111 - 1933

Uhdelerindeki em
lâkini bono veril
mek suretile istim
lâk tarzından şikâyet.

Yunan tebaasile etabli Kumlara ait olup mu

hacirlere teffiz ve tahsis edilmiş olan emvalin bo

no verilmek suretile yapılan istimlâk tarzı mağ

duriyetlerini mucip bir mahiyette olduğundan 

bahsile hiç olmazsa Maliye şubelerinde o malm
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480
504

İîıstoı Mırstı. 
Oömrök metnuru. 
Mütdîn.

Oümrülclerde yapıl
makta olan yolsuz
luklar hakkında bazii 
ihbaratı havi.

vergisine esas tutulan kıymet derecesinde tez

yidi ile o kıymot. üzer'inden bono veırilmesine ve 

mütaleatı saireye dair SîJ/mi Ef. ve arkadaşları 

tarafından Kadrköyünden Yüksek Reisliğe gön

derilip encümene verilen arzuhal üzerine kej’ii- 

yet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

rîelcn karşılık mütalea ve icabı müzakere 

o lundu :

Bu gibi emvalin tefavvuz veya tahsisine esas 

olan kıymet üzerinden istimlâki 1885 numaralı 

kanun icabından olmasına ve müstedilerin talep

leri ivse teffiz veya tahsis kıjTneti fevkinde bir 

muamele yapılmasını mutazammın olup bu ise 

mevzuata münafi bulunmasına mebni mesulleri

nin isafına imkân olmadığının kendilerine b ild i

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

519 20-III-IQ33

Ualata ithalât gümrük muayene memur

luğunda müstahdem iken eli işten çektirilerek 

hihlhare l)eraeti üzerine Mardine tayin kılınmış 

olan İhsan Musa Bey tarafından Mardinden 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhal ve toigrafnamede bilhassa gümrüklerde 

yapılmakta olan yolsuzlukların tahkik edilöıe- 

mesİTiden ve bu suretle Hazine hukukunun ziyaa 

uğramasına meydan verilmekle beraber yolsuz 

hareketleri görülenlerin nevema himaye edilmiş 

olmalarından şikâyette bulunulmaktadır.

Keyfiyet (îünuük ve inhisarlar idaresinden 

sorulması üzerine gelen karşılık mütalea, icabı 

tetkik ve müzakere olundu:

Mumaileyhin iddia ve ihbarları 10 maddede 

hulâsa edilmekte olup bunlar hakkında mezkûr 

tezkerede ayrı ayrı verilen cevaplara nazaran 

ihbarlarının iddia olunduğu üzere ihmal edilmiş 

olmayıp bilâ'kis lâyık olduğu ehemmiyetle ve 

müfettişler vasıtasıle tahkik ve tetıkik edilmekte 

olduğu anlaşılmış ve tahkikat neticesine göre bu 

meseleler hakkında muamele ifası tabiî bulun

muştur. Şu hale göre mumaileyhin iddiası varit 

görülmemiş olmakla keyfiyetin bu suretle kendi

sine Ijdldirilımesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

520 20-IH-I933
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544

2022

Mustafa B.
Millî müdafaa kava- 
nin şubesi müdür
lüğünden mütekait. 

Kaymakam.

Kanunun bahşettiği 
hakka göre tekaüt 
maaşmm tadili.

6J2 ' Halim B.
^*6 6: Sabık ._yce tapu me- 

I muru.
' Tapu Umum njüfjûr-

! lijigü vüây*^
I ,kalen)jnde.

,Apkara.

I Harp malûlü olduğu halde millî mücadeleye 

iştirak ederek kaymakamlığa terfi etnıiş oldu- 

: ğundan ve bilâ-hare mütekaideiı hizmetten çekil- 

I d iğinden bahsile tekaüt maaşının ona güre he- 

I sap edilmek suretile kanunî hakkından iştifa- 

' desinin temini talöbini havi Mustafa Bey tara

fından Yüksek Reisliğe s'öuderilip encümene ve

rilen arzuhal üzerine keyfiyet M. M. Vekâleti

ne yazılmıştı.

delen tezkere mundericatına nazaran: 

Müstedinin büyük harp malûlü olduğu hal

de istiklâl harbine iştirak ettiği tebeyyüu ^tme- 

! sine mebni 1165 numaralı kanıma tevfikan ç-v* 

’ veİki maaşmm istiklâl malûlleri gibi ^ tb e $ i 

' maaşı üzerinden tadili lâzırcLgçİece^i anlaşıl

mıştır.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin maaş kaydi suretile resmî sene

di talep edilmek ve ona göre kanunî haktan 

1 istifadesi temin olunmak üzere hangi emvalden 

, maaş aldığının M. M. Vekâleti tekaüt şubesi 

müdürlüğüne bildirilmesi lâzımgeleceğinin ken- 

, dişine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Tasfiye muari).ejlçşi- 
nin refi.

521 20-111-1933

Lice kazası tapu memurluğundan kanunî hiy 

bir vsebep olmaksızın tasfiyeye tâbi tutulduğun

dan ve Şûraya müracaat etmiş ise de müruru za

man noktasından davası reddedildiğinden bahsile 

bu baptaki evrakının tetkikile hâsd olacak kanaate 

göre hakkında muamele ifası, Abdülhalim imza- 

sile Yüksek Reisliğe verilip encümene tevdi kılı

nan arzuhalde, talep edilmesi üzerine keyfiyet 

Maliye vekâletinden sorulmuştu.

( ielen karşılık ile mumaileyhin bilâhare ççlbe- 

dilen sicil dosyası mütalea ve tetkik ve icabı mü

zakere olundu:

Memurin kanununun muvakkat birinci mad

desi: sicilleri itibarile kendilerinden istifade olu

namayanlarla acizleri tahıakkuk edenlerin tasfiye

lerini mutazammm olmasma ve mumaileyhin tetkik 

edilen sicil dosyasmda tasfiyesini müstelzim mad

dî ve kanunî bir sebep ve delil görülemediği gibi 

1926 senesinde umumî müdürlükte imtihan ola

rak üçüncü sınıf tapu müdürlüğü ehliyetname.si
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475

1332

1025
3729

Haşan B.

Sabık Kayalı nahi
yesi müdürü.
Sivas.

Tasfiyesinin refi.

almış olması ve bahusus olyevm Tapu umumî mü

dürlüsünde ücretle istihdam olunarak kendisin

den istifade edilmekte bulunması da aciz ve ka

biliyetsizlik isnadına imkân bırakmamakta oldu

ğuna binaen hakkında verilen tasfiye kararında 

kanuna uygun bir cihet görülmemiş olmakla bu 

baptaki tasfiye muamelesinin refine ve keyfiye

tin gerek vekâlete, ^?erok müstcdiye bildirilme.sine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

522 20-HI-1933

Kayalı nahiyesi müdürlüğünden haksız yere 
tasfiyeye tâbi tutulduğundan ve saireden bahsile 
tasfiye muamelesinin tetkikile hakkının meydana 
çıkarılması Haşan imzaiîil'e Srrastan Yüksek Rei»- 
liğıe gönderilip encümene verilen iki kıta arzuhal
de talep edilmesi üzerine keyfiyet Dahiliye vekâ
letine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu:

Vilâyetin işarına atfen mezkûr tezkerede ve
rilen izahata göre, tasfiyeyi mucip olmak üzere 
gösterilen .sebepler, esas itibarile, müstedinin 
demokrasi prensiplerine mugayir hareketinden ve 
liyakatsizliğinden ve sarhoşluğu itiyat; etmesinden 
ibaret olduğu anlaşılmıştır. Halbuki mumaileyh 
Şûı*ayi devlete müracaat ile açtığı dava üzerine 
müddeiumumi tarafından da beyan kılındığı üze
re aczi sabit olmadığı gibi encümence icra kılınan 
tetkikata göre sarhoşluğu itiyat edinmesi de vaki 
olmayıp bu cihet vaki olsa bile, bunun da tas
fiyeyi değil inzibatî cezayı müstelzim bulunduğu
na ve demokrasi prensiplerine mugayir hareket 
edilmesinin ise, bir memurun memuriyet haya- 
tile alâkasının kesilmesi demtıek olan tasfiye husu
sunda ne dereceye kadar müessir olacağı teemmü
le müh taç bir keyfiyet olduğuna ve mumaileyhin 
arzuhalde serdettiği sair ifadat ve müddeiyata na
zaran tasfiye hususunda tahakkuku lâzımgelen 
kanunî sebeplerin hiç biri mevcut olmadığına en
cümence müttefikan kanaat hâsıl olmuş ve bu 
itibarla muamileyhin tasfiyesine dair verilen 
kararda bir isabet görülmemiş olduğundan bu 
baptaki taisfiye muamelesinin refine y e  keyfiye-
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933

tin Dahiliye vokâletile müstediyc bildirilraesiue 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

523 20-111-1933

3636İ

Dr. Zihni B.

Vişne sokak No. 8 

İstanbul Kadıköy,

Haksız yere tasfiye | Sıhhiye vekâletince haksız yere tasfiyeye 

edilmesinden şikâyet, tâ'bi tutulduğumdan ve hu ise gadrini mucip 

olduğu 4<il)i tek<ıüt maaşı da tahsis edilmedi- 

ğiııden baıhsile .şikâyeti havi Dr. Zihni Hey ta- 

ı-afmdan Kadıköyden Yüksek Rei.sliğo (,*ekilip 

encümene verilen tel^n*aıfııamc üzerine keyfiyet 

Sıhhat V(‘ İçtimaî muavenet vekâletine yazıl

mıştı :

fielen karşılıkta:

Mumaileyhin tasfiyesi hakkında vekâletçe 

 ̂ ittihaz edilen tasfiye kararından sonra talhsisi 

I lâzınugelen maaş hakkında divan ile vekâlet 

i  arasında tehaddüs eden bir noktai nazar ihtilâ- 

 ̂ fından dolayı muamelenin henüz ikmal edilme- 

; d i^i ıbeyan kılınmıştır.

I te^bı konuşuldukta:

j Tezkerede verilen izahata nazaran müstedi 

j hakkında vekâletçe ittiıhaz edilen tasfiye >kara- 

I rının refine encümence mahal görülmemiştir.

I Maaş meselesine gelince: Divanı muhasebat,

I mumaileyhin son defa İstanbul belediyesinde 

I sekiz on ay kadar istihdam edildiği cLhetle tas- 

I fiyesinin buradaki memuriyetinden mütevellit 

j olduğunu ileri sürmekte ise de esasen miima- 

j  ileyh, belediye memurlarından değil, Sıhhiye 

i  vekâletine merbut tabiplerden olup, bplediy(s 

I  den çekildikten sonra Sıhhiye vekâleti, vekâ

lete ait memuriyet ve merbutiyet inden dolayı 

kendisini tasfiye etmiştir. Zaten tasfiye mua

melesi memurin kanununun muvakkat birinci 

maddesine tevfikan yapılmış olup mumaileyh 

belediye memuru addedilmiş olsa, Meelisi Alice 

ittihaz buyurulan 468 numaralı kararda bele

diye memurlarnıın, memurin kanununun birinci 

maddesinde tarif edilen Devlet memurları ida- 

dma dahil olmadığı beyan edilmekte olması ve 

binaenaleyh Devlet memurlarından addedilme- 

mekte olmaları itibarile memurin kanununa tev

fikan tasfiyesine de imkân bulunmamış olacak

tır. Vekâlet ise, mumaileyhin son defa bulun

duğu Konya merkezi Hükümet tababetinden
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' tasfiyesine karar vermiş oldu{?uını me/vkur tez- 

j kerede beyan etmektedir. Bu itibarla tîisfiye 

muamelesi encümence de o suretle mütalea ve 

; kabul edilerek müstedinin on yedi küsur sene- 

! lik  hizmetine mukabil 1683 numaralı tekaüt ka- 

.nununun alıkâmı dairesinde kendisine maaş ve

rilmesi muktazi olduğuna ve keyfiyetin »jerek 

; vekâlete g:erek nnımaileylıe bildirilmesine ka- 

i rar verildi.

I Karar No. K. tarihi

524 20-111-1933

Rs. M. M. Kâ. Aza
Rize İstanbul Muğla Amasya 
A tıf Zıyaettin N afiz

Aza Aza
Bilecik Bursa 

Hayrettin M. Fehmi

Aza 
Gazi Antep 

Reşit

Aza Aaz Aza Aza Aza
Hakâri Kastamonu Kayseri Sivas Van 

İbrahim H. Fehmi A. Jevfik Ziyaettin Münip
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779 j

36‘75,

212
1670!

1 ^  

505~4> 

287 

5176* 

54± j 

572 

717 

748 ' 

354 I 

1202:

Nazrni Ef.

Tarsuaın Namruıt 

naİTİyesi müdürü 

esbakı ve sabık ser- 

komiser.

Mersin.

İstiklâl madalyasile 
taltîff.

Millî mücadcIcdc mesbuk olan hizmotlcrindon 

bahsilo. kanunen müstahak olduğu istiklfıl madal- 

yasrınn verilmesi hakkında Nazmi imzasilc Mer

sinden Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal ile 

buna bağlı evrak M. M. Encümenine tevdi kdın- 

mıştr.

Mezkûr eneümoııden yazılan karşılık mütalea 

ve ieabı müzakere olundu.

^lumaileyhin madalya alması iein 400 ve r)2") 

numaralı kanunlarda fçüsteiMİen ('vsaf ve s;ieraiti 

haiz olmadığı mezkûr karşılıkta beyan kdındığı 

Şİbi esasen bu husus i(fın bilâhare tayin edilen 

kanunî müddetin de gc>çmiş olma^sIna nazaran ta

lebinin isafına imkfnî olmadığının müstediye bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

525 22-111-1933

Halit Ef. Evrakını devir için

Süleymaniyede Fet- meşgul olduğu müd- 

va yukuşunda İzzet dete ait maaşın ve- 

Ef. s. No. 16 hanede, rilmesi.

İstanbul. i

Kartal tasfiye memuru iken devir müddetine 

ait yevmiyelerinin ita edilmemesinden ve bu bap

ta Şûraya vaki olan müracaat i da müsbet bir su

rette neticelenmediğinden bahsile şikâyeti havi 

Ila lit imzasile Jstanbuldan Yüksek Reisliğe "(hı- 

derilij) encümeıu' verilen arzuhali üzerine Diva

nı muhasebat reis vekili Faik Beyi'fcndi davet 

edilerek keyfiyet müzakere olundu.

Mumaileyhin esa.sen ücretle müstahdem oldu

ğu anlaşılmasına ve vazifesinin lâğvi üzerine za

manına ait muamelâtı merciine devir ile mükellef 

olup bumuı i(jin üciH't veya tahsisat itasına da 

I mevzuat müsait olmamalına mebni talebinin ter- 

i vicine imkân olmadığının kendisine bildirilmesin»* 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Nazım Ef.

Hükümet dvannda 

No 175.

Oazi Antep.

Tekrar polis komi

ser muavinliğine ta

yini.

526 22-111-1933

Istanbulda komiser muavinliğinde istihdaan 

olunmakta iken 1927 senesinde acığa çıkarılarak 

henüz bir vazifeye tayin kılınmamış olduğvuulan 

bahsile bu husustaki mağduriyetinin bir an evvel 

izalesi Nazım imzasile Lstanbuldan gönderilen 

dört kıta arzuhal üzerine keyfiyet Dahiliye ve- 

kâletile bilmuhabere alınan karşduklarla bunlara 

bağlı olan evrak mütalea ve tetkik edildikten 

sonra icabı konuşuldu.

^lumaileyhin sicilli itibarile tekrar polis mes-
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830 I İbrahim B.

23161 Sabık İzmit gümrük 

i veznedarı.

; İstanbul caddesi

* Hızır mahallesi 144 
, numaralı hanede.

- İzmit.

Tekaüt ikramiyesin

den buhran vergisi 

kesilmesinden şikâ

yet.

555 i Hamdi 

3895 Tetkik

B.

ve hesap

Maaşının emsali mi- 

sillü 45 liraya iblâğı.
müdür muavini.

! lekinde istihdamı encümence de caiz görülmemiş 

olmakla keyfiyetin kendisine bildirilmesine ve 

evrakı mezkûrenİTi vekâleite iadesine karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi 

. ̂_____________ _____ 527 22-111-1933

Altmış beş yaşmr iknıal edert'k tekaüde sev- 

kedilmesi üzerine müstahaik olduğıı iikramiyeden 

buhran vergisi kesildiğinden bahsile şikâyeti ha

vi İbrahim imzasile Izmitten Yüksek Reiisliğe 

gönderilip encümene veriln arzuhal üzerine key

fiyet Maliye vekâleftine yazılmıştı.

Cİelen karşılık okunarak icabı konuşuldu:

Mezkûr ikramiyenin buhran vergisi kanunu

nun meriyete girdiği tarihten sonra tahakkuk Ve 

tediye edilmiş olmasına binaen bu kanun muci

bince vergiye tâ)bi tutulduğu anlaşılmış ve yapı

lan muamelede bir kanunsuzluk görülmemiş ol

makla keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

" y 2~8 22-ni-T 93 3"

P. T. T. Müdüriyeti umumiyesi şube müdür

leri maiyetinde dört muavin olup bunlardan birisi 

de kendisi olduğu ve diğer muavinlerin maaşları 

ise 45 liraya iblâğ edildiği halde kendisi bunlar

dan tefrik ve maaşı kırk lirada ipka olunmak su

ret ile mağdur edildiğinden bahsile kendi maaşmm 

da emsali misillû 45 liraya iblâğı, Ilam di Bey ta

rafından Yüksek Reisliğe verilip encümene hava

le buyurulan arzuhalde talep edilmesi üzerine 

keyfiyet Dahiliye vekâlet ile muhabere edildikten 

re Bütçe encümeninin de mütaleası almdıktan 

sonra icabı müzakere olundu .

Dovlet memurları maaşatının tevlit ve teadülü 

hakkındaki kanuna merbut cetveldeki Posta, tel- 

raf ve telefon umum müdürlüğü tetkik ve hesap 

müdür muavininin maaşı 9 uncu dereceden kırk 

lira olarak tesbit edilmiş olmasına ve mumaileyhin 

de bu vazife ile mükellef buluıımasma nazaran 

maaşmm 45 liraya iblâğ edilemediği anlaşılmış ol

duğundan keyfiyetin kendisine bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. 

52Q

_K. tarjhi 

2'2’ni-T9‘33
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Nuri Turgut B. 
Maarif vekâleti is
tatistik mümeyyizi 
Ankara.

Açık maaşlannm 

verilmesi.

Srvas mıntakası maarif eminliğı mümöyyiii 

iken haksi2 yere muvakkaten eli işten çektirilerek 

bilâhare Trabzon mıntakası maarif eminliği mü

meyyizliğine nakledılmîiş olduğundan bahsile açık

ta kaldığı on altı aylık müddete ait nısıf maaşları

nın itası hakkında Maarif vekâleti istatistik ka

lemi mümeyyizi Nuri Turgut Bey tarafından Y ük 

sek Reisliğe verilip encümene havale buyurulan 

arzuhal üzerine bilmuhabere Maarif vekâletinden 

son gelen karşılıkta:

Mumaileyhin 1929 sonesinde muvakkaten eli 

işten çektirilmiş iken vekâlet inzibat komisyonun

ca tetkik olunan iptidaî maddeler arasında cezaî 

tatbikatı müstelzim bir suç olmadığı görülmesi

ne mebni memuriyetine iade edildiği ve bu bap

taki tahkikat evrakının memurin muhakematı ka

nalından getirilmesi düşünülmüş ise de ortada 

kanunî müruru zaman gibi sebepler bulunmasın

dan dolayı bu cihete gidilomediği ve binacoıaleyh 

mumail'eyhin işten el çektirildiği tarihle memuri- 

yetine iadesine kadar geçen müddete ait olup 

mevkuf tutulan maaşlan hakkmda encümence ve

rilecek hüküm ve karara göre hareket olunacağı 

beyan kılınmıştır.

tcabı tetkik ve müzakere olundu:

Mumaileyhin muvakkaten eli işten çektirilmesi 

üzerine Şûrayi devlette açtığı idai’î davanın, lehi

ne neticelenerek memuriyete tayin edilmiş olması, 

kendisinin işten el çektirilmesini müstdzim olan 

esbapta bir isabetsizlik olduğunu sarahaten gös

termekte olmasına ve bu ise mumaileyhe isnat 

edil'on suçtan beraet etmiş şekli ve mahiyetini ta- 

zammun etmekte ve bu itibarla müstedinin vazi-^ 

: yeti 1452 numaralı teadül kanununun 6 neı mad- 

İ desinin fıkrai ahiresine tevafuk etmekte olduğu 

i gibi esasen kendisinin açıkta kaldığı müddetçe ye
rine kimse tayin edilmemiş ve maaşları da mcrv - 

kuf tutulmuş bulunmasına binaen bu maddenin 

sarahati veçhile 'm'aaşlarının varLsımn verilmesi 

muktazi olduğundan keyfiyetin bu suretle Maarif 

vekâletine bildirilmesi-ne ve müstodiye de anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

530 22-111-1933
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526 I Ziya B.

3 21,51 Kars Gümrük mû- 

î dûriyeti Kızılçakçak 

i rûsumat^ idare me- 

' muru sabıkı.

' Sultanahmet Küçük 

ayasofya mahallesi 

Yeni S. No 2Q ha

nede.

İstanbul.
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Tasfiyesinin refi.

Fatma. Fethiye H. | Hazine bonolarmm 

Taksim mezarlık so-ı henüz verilmemesin-

kağı Bahrant apar- 

tıman N. 5 

İstanbul.

den şikâyet.

Osman Ef.

Barutcuoğullarından

Abanozoğlu.

Hıdır Bey mahallesi 

Trabzon.

İşgal altında olan 

hanenin., tahliye et

tirilmesinden şikâ

yet.

Kızılçaıkçak j^ünırük idaresi memurluğundan 

haksız yöre tasfiyeye tâbi tutulduğundan, evra

kının tetikiıkile tasfiye muamelesinin refi hakkın

da Ziyaettin imzasile Yüksek Reisliğe gönderi

lip encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

(lünırük ve inhisarlar vekâletinden sorulmuştu.

(!elen tezkere üzerine davet edilen vekâlet 

Z.'it işleri müdürünün getirdiği Hİeil dosyası tet

kik vo icabı müzakere o lundu:

Mumaileyhin bu baptaki tasfiye kararmda 

gösterilen sebeplere mebni tasfiyesinde bir isa

betsizlik olmadığı anlaşılmış ve binaenaleyh bu 

baptaki mııa-melenin refine mahal görülmemiş 

olmakla keyfiyetin kendisine bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

531 22-111-1933

Istanbulda satın aldığı halde kanunu mah

sus mucibinee etabli rumlara verilmek üzere 

bilâhare istirdat edilmiş olan »>mlâkine karşı 

itası lâzımgelen hazine bonolarının halâ veril- 

memesind(‘n dolavT şikâyeti havi Fatma Fethiye 

Hanım tarafından Istanbuldan Yüksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen arzuhal üzerine 

keyfiyet Maliye vekâletine yazılmıştı.

( ielen karşılık mütalea ve ieabı müzakere 

o lundu :

Evvelee İstanbul valiliğince tanzim olunup 

Ha zineye gönderilen cetveller arasında müba- 

yenet görülmesi üzerine bunların tashihi zrm- 

nında vilâyete iade edilmiş olduğu ve yeniden 

gönderilecek cetvellerin tetkikini müteakip bono- 

laruı tevziine başlanacağı anlaşılmış olmakla 

keyfiyetin müstediye bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

532 22-111-1933

Hatekı iskânı haiz olması hasebile Trabzonda 

Sotha mahallesinde Rumlara ait haneyi işgal e- 

derek derunünde iıkamet etmekte iken bilâsebep 

mezkûr hane cebren tahliye ettirilerek 1771 nu

maralı kanunun kendisine bahşettiği haktan isti

fadesine mümaneat olunduğundan bahsile şikâ

yeti havi Osman Efendi ile hemşiresi tarafmdan
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Yüksek Reisliğe verilen müteaddit arzuhallerle 

bu bapta Maliye ve Dahiliye vekâletlerile cere

yan eden muhabere üzerine alınan karşılıklar, 

bunlara bağlı olan evrak suretleri ve mahalle he

yeti idaretsinden verilen ilmühaber mütalea ve 

tetkik edildi.

Mumaileyhin harikzode olması ve hakkı iskânı 

haiz bulunması itibarile 1930 tarihinde derunüne 

pirerek (;ohık ve çocuğile barınmakta olduğu 

mezkûr haneden polis idaresince karakol ittihazı 

bahanesile cebren çıkarıldığı ve fakat karakolun 

başka bir mahalde ittihaz ediktıesine mebni mez

kûr hanenin l)ir müddet karakolhane müştemi

lâtından olara'k istimal olunduğu ve mevkiinin 

polis karakoluna uzafk olması hasebile btma dn 

imkân bulunmayarak elyevm derunünde polis 

kısmı idar<‘ âm irinin ailc.si ikamet etmekte oldu* 

ğu ve binaenaleyh karakolhane ile münasebeti 

kalmavî^rak hakkı iskânı haiz olmayan bir aile

nin h\ısusî bir meskeni halini aldığı ve burasının 

bilâhare mâliyece tapuya raptedildiği ve müfi- 

tedi bu hususta Şûraya müracaat etmişse de mü

ruru zaman noktasından davasının reddedildiği 

anlaşılmıştır.

icabı konuşuldukta:

Mumaileyhin tahti iş^çalinde bulunaii bir ha

nenin karakolhane ittihaz edileceği bahanesile 

«’cbren tahliyt* ettirilerek derünundı* iskân hakkı 

olmayan bir ailenin ikamet ettirilmesi ve bu su

retle asıl şağilinin 1771 numaralı kanunun bah

şettiği haktan mahrum bırakılması bittabi doğru 

olamayacağına bijıaen zikrolunan hanenin evvel

ki müstediye iadesi ve bu suretle kanunun ken

disine bahşettiği hakkın ziyaa uğratîlmamABi 

muktazidir. Şu kadar ki müstedi mezkûr haneden 

polis tarafından cebren çıkarıldıktan sonra ora

sının mâliyece tapuya raptedilmiş olması itibari- 

le bu cihet bir dava mevzuu halini almış oldu

ğundan mılstedinin bu noktadan mahkemeye mü

racaatla iptali senet davası ikame etmesi zaruri

dir. Sureti halin Dahiliye ve Maliye vekâletle

rine bildirilmesile beraber müstediye de anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

533 22-IIH933
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230 ' Hamdi Ef.
Î688! Sabık tahrirat kâtibi.

Bir hizmete tayin j Şimak tahrirat kâtipliğinden haksız j*x?rc tasfi- 

edilmemesinden şikâ-' yeyc tâbi tutulduğundan ve tasfiye muamelesi nv

yet.

5243

İskender boyacıyan 

Ef.
Mahmudiye mahal

lesi.
Mersin.

Niğdedeki emvaline 
Mâliyece vazıyet e- 
dilmesinden şikâyet.

fedilmişse de orta mektep mezunu olmadığı ba

hane edilerek bir hizmete tayin kılmmadığından 

bahsile şikâyeti havi Hamdi imzasile Şimaktan 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene ve

rilmekle keyfiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı, 

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin hakkında verilen t-asfiye karan 

vaki olan itirazı üzerine Şûrayi devletçe refedil- 

miş ve bilâhare 20 lira maktu ücretle belediyec(î 

zabıtai zebhiye memurluğuna tayin kılmmış ol

duğu ve fakat tahakkuk eden sui hal ve hareketin

den dolayı encümen kararile vazifesine nihayet 

verildiği ve kendisinin imtizaçsız ve âmirlerine 

itaatsizliği ve uhdesine tevdi kılınan vazifeyi 

hüsnü ifa etmemesi hasebilo müraeaatinde vilâ

yetler idaresi kanununun 12 nci maddesi hükmü* 

ne tevfikan vilâyet ve devair rüesasınea münlıa* 

lâta intihap ve inha edilmediği işar kılmmıştır. 

tcahı kanuşuldukta:

Sui haline mebni hizmetinden'çıkarıldığı an

laşılan mumaileyhin tekrar istihdamı vilâyet de

vair rüesası tarafından bir hizmete intihap edil

mesine ve bu intihabın vilâyetçe de tasvip olun

masına muallâk ve elhasıl onların salâhiyetine 

mevdu hususattan bulunmuş olmasına nazaran 

merciinin takdirine bırakılmış olan bu gibi hususa 

encümence müdahale caiz olmadığının mumıailey- 

he bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

534 22-IIM933

1331 senesinde umum sırasında tehcire tâbi 

tutulması üzerine Halebe gitmiş ve sonrada Mer

sinde ihtiyari ikamet etmiş ve buradan hiç bir 

yere ayrılmamış olduğu halde Niğdedeki emva

line Mâliyece vazij"et edildiğinden bahsile mez

kûr emvalin kendisine teslimi tskendef Boyacıyan 

imzasile Mersinden Yüksek Reisliğe gönderlip 

encümene verilen iki kıta arzuhalde talep edilme

si üzerine keyfiyet Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müstedinin 1336 tarihli kararnamenin mevkii 

meriyette bulunduğu müddet zarfında tehcirden
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333^

1796

Ali Rıza Ef. 
Cebelibereket 
sından. 
Dörtyol.

avdet ederek emvaline teKabüp etmemesine ve y i

ne bu müddet zarfında bir fçûna müracaatta bu

lunmamış olmasına binaen 1929 senesinde emvali

nin mahallî idare heyeti kararile bilmüzayedc* sa

tılmış olduğu ve emvalinin kendisine iadesi hak

kında istihsal edilmiş br hüküm bulunmadığı ci

hetle bu bapta bir muamele yapılmasına imkân 

olmadığı anlaşılmış olmakla keyfiyetin bu sureth' 

müstedîye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

535 22-111-1933

aza-

Tasfiye
refi.

kararının

167 i 
1622

Osman Ef.
Salkım söğüt Merkez 
otelinde.

Sirkeci.

331 No. kanunun 
9 uncu maddesile 
buna müteferri diğer 
kanunlarm ahkâmı 
tetkik ve telife muh
taç olduğuna dair.

Hakka ve adalete mugayir olarak verilen tas

fiye kararının refi talebini havi A li Rıza imzasile 

Dörtyoldan Yüksek Reisliğe (.»ekilip encümene ve

rilen telgrafname üzerine keyfiyet Adliye vekâ

letine yazılmıştı.

delen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Mumaileyhin tasfiyesini mucip olarak tezkere

de gösterilen esbaba ve verilen izahata binaen bu 

baptaki kararda encümence bir haksızlık ve isa

betsizlik görülmemiş olmakla keyfiyetin bu su

retle kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

536 22-111-1933

Emvali gayrinıenkule hakkındaki müruru 

zaman müddetinin beş seneye hasrü tahsisini 

mutazammm olan 331 numaralı kanunun 9 uncu 

maddesile bu Jıusustaki kavanini mevcudenin 

ahkâmı sarihası muhtacı tetkik ve telif olduğu

na dair bazı mütaleat ve ifadatı havi Osman 

imzasile Istanbuldan Yüksek Reisliğe gönderi

len arzuhal encümene verilmekle keyfiyet Ma

liye vekâktine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

o lundu :

Mezkûr karşılıkta verilen izahata nazarajı 

Mâliyece bu hususta tatbik edilen muameleler

de aJıkâmı kanuniyeye mugayeret olmadığı an

laşılmıştır.

Esasen müstedinin bu baptaki ifadatı mev

cut kavaninin telifi noktasma ait bir takım mü- 

taleatı muta«zammın olup 'halbuki encümejıimiz 

dahilî nizamnamemizin 50 inci maddesi hulanü-
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608 ; Ümmiye Rifat H. 

5504 Belediye azası. 

Elâziz.

4 aylık maaşını he

nüz alamadığından 

şikâyet.

595

624

410

431

Ramazan Ef. Ber- 

berzade.

Mustafa Ef. nezdin- 

de.

Siverek.

Hayvan bedelinden 

olan matlubunun 

tesviyesi.

ne {,̂ öre ancak vataiKİaşların, kanun ve nizam

namelerin bahşettdği bir hakkın ihkak edilme- 

ınesi veya ihmal edilmesi üzerine gönderdikleri 

arzuhalleri tetkik ile mükellef olmasına ve or

tada mevcut ahkâm hilâfına bir nıuaınıele ya

pıldığı vaki olmadığı {2:ibi mevcut ıkavanin ah

kâmım tatbik ile mükellef olan Hükümet, mev

zuatın telifinde bir imkânsızlık görecek olursa 

ayni zamanda oının ıslahına matuf tedabiri te

min ve ittihaz ile de mükellef olmasına nazaran 

mumaileyhin mevcut ahkâmın tadil ve tefsiri 

mahiyetinde olan talebinin tetkik ve intacını en

cümenimiz salâhiyeti haricinde bulmakta ve 

esasen buna mahal de görülmemekte olduğunun 

müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

537 22-111-1933

Şebin Karahisar mektebi başmuallimliğinde 

bulunduğu zamana ait olarak matlubu olan 4 ay

lık maaşını mükerrer müracaatma rağmen henüz 

alamadığmdan bahsile şikâyeti havi Ümmiye R i

fat imzasile Elâzizden gönderilip encümene veri

len arzuhal üzerine keyfiyet Maarif vekâletine ya- 

zdmıştı.

Oelen karşılık mütaloa ve ical)r müzakere 

o lundu:

Mumaileyhanın müterakim maaşları olarak 

mahallince 1932 bütçesine 322 lira 22 kuruş ko

nulduğu anlaşılmış olmakla bu matlubunu henüz 

aimamış ise mahalline müracaatla, talep ve istifa 

etmesi lüznonunun kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

538 22-III-1933

6 ıneı kolorduya ait nakliyatta kullandığı 

hayvanlardan telef olan beşinin bedeli tesbit 

edilerek evrakı müteferriası tasfiye komisyonu

na gönderilmiş ise de henüz matlubu tesviye 

edilmediğinden bahsile şikâyeti havi Ramazan 

imzasile SIverekten Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet Ma

liye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve ica'bı müzakere
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Aızulıal hulâsası Encümen kararı vç ne sebei)ten verildiği

oluildu:

lyiüvStedinin al;i(;ağı tasfiyei düyun komisyo

nunca 16 262 numaralı karar ile kabul edilmiş ise 

de bütçede karşılığı kalmamış olmasıu.'i mebııi 

tesviyesi teahhur otmiş olduğu ve maahaza 1932 

senesi bütçesinden ita kılınacağı anlaşdmış ol

makla keyfiyetin kendisiıu' bildrilmosine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

539 22-111-1933

278 Mesut Ef.

295gl Sabık Ankara gûm- 

! rük muayene memur

larından.

! Hayrettin iskelesinde 

, No. I I  hanede. 

İstanbul - Beşiktaş

Memuriyetine iadesi 

ve açık maaşı itası.

Ankara gümrük muayene memurluğunda 

müstahdem iken esassız 'bir ihbar neticesinde 

memuriyetinden çıkarıldığından bahsile vazife

sine iadesile açık maaşı itası talebini havi Mesut 

imzasile Beşiktaştan Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet Güm

rük ve inhisarlar vekâletinden sorulmuştu.

( i  el en karşılıkta:

Mumaileyhin Hanifzade ticarethanesinden it

halât beyannamesi ımıhteviyatı, ( anıortizör ) 

lâstikleri, muamelesinden dolayı para isteme

sine ve kendisine muayenesi tevdi kılınan bir 

maddenin muayenesini tesbit hususunda yanlış 

bir tarife maddesi göstermek suretile meslekin

de vukufsuzluğu da anlaşılımasına mebııi 1920 

numaralı kanunun birinci maddesinin ikinci 

fıkrasının verdiği salâhiyet dairesinde mıemu- 

riyetile alâkasının kesildiği ve J^ûraya müra

caat ile refi kararı almış ise de yerine başka

sının tayin kılınd ığı cihetle iadesi kabil olma

dığı ve açıkta kaldığı müddete ait maaşlarının 

verilmesine de kanunî imkân görülmemiş oldu

ğu beyan kılınmıştır.

Vekâletten davet edilen Zat işleri müdürü

nün verdiği mütemmim izahat ta dinlendikten  ̂

sonra icabı konuşuldu:

Mezkûr maddenin ikinci fıkrası bu gibilerin 

alâkalarını kesmek hususunda vekile tamam bir 

salâhiyet vermekte olmasına nazaran mumai

leyhin bir memuriyete tayini hususuna encümen

ce müdahale olunamıyacağı gibi istediği açık 

maaşın itasına da kanun! mesağ bulunmamnj
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dukları yer
Arzuhal hulâsası Encüm en ka ra r ı ve ne sebepten verild iğ i

olmakla keyfiyetin müstediye bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

540 22-111-1933

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza

Rize İstanbul Muğla Amasya Bursa GaziAntep Hakâri

A tıf Ziyaettin Nuri N afiz M. Fehmi Reşit İbrahim

Aza Aza Aza Aza

Kayseri Mardin Rize Sivas

A, Tevfik Abdiirrezzak Akif Ziyaettin
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g ^  adı, sanı ve otur* 

<1 dukları yer

^88 ' İ3edriye H.

3384! Boğaz içinde Kanlı- 

, cada yeni mahalle 

No. 27 de mukim. 

İstanbul.

Arzulial hulâsası Knciiııu'n ka i'a i‘1 ve ne sebepten verild iğ i

Oğlunun mütevelli- 

likten çıkarılmasın

dan şikâyet.

Kasidooizado Süleyman Sırrı Efendi mütevel- 

liliğino tayin kılınmış olan oğlu Sibgûr Süleyman 

Sırrı Efendinin ahiren evkaf(.;a mütevellili'kten eı- 

kaı-ılarak tevliyetin eski mütevelli Talât B<'ye ia- 

deten teveih edildiğinden bahsile şikâyeti havi 

Mt'driye imzasile Kanlifadan Yüksek Reisliğe »ön- 

derilip eneümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

Evkaf r .  Müdürlüğünden sorulmuştu.

(Jelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mezkûr Tnütwelliliğin, mumaileyh Talât Be

yin uhdesinden alınarak sagir Süleyman Sırrı 

Efendi uhdesine tevcih edilmevsine mebni Talât 

Beyin Meclisi Âliye vaki olan şikâyeti üzerine 

keyfiyet Evkaf U. M üdürlüğü ile muhabere olun

duktan ve encümence de lâzımgelen tctkikat icra 

kılındıktan s'onra mezkûr tevliyetin Talât Beyin 

uhdesine iadeten tevcihine 546 numara ve 

12 - V I - 1932 tarih ile karar verilmesi ve kara

rın da kesbi katiyet etmesi üzerine merciince tê-̂- 

liyetin tekrar Talât Bey uhdesine tevcih k ılın

mış olduğu anlaşılmış olmakla bu hususta yapıla

cak muamele olmadığının müstediyeye anlatılma

sına karar vTrildi.

Karar No. K. tarihi

541 23-111-1933

17 Gani B.

855 Ziraat bankası mua

melât memuru. 

Adana.

Tekaüt maaşından 

kazanç vergisi ke

silmemesi.

Ziraat bankasından aldıkları tekaüdiyenin 

.Mâliyece ikramiye telâkki edileı-ek kazaiK^ vergisi

ne tâbi tutulduğundan bahsile şikâyeti havi (îa- 

ni Bey tarafından Adanadan Yüksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen arzuhal üzerine key

fiyet Maliye vekâletinden sorulmuştu.

(lelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

7Ö5 numaralı kazanç̂ * kanununun ikinci mad

desindeki muafiyetler meyanında bulunan tekaüt 

ma,şı sırf resmî devaiı- memurlarına münhasır 

olup Ziraat banka.sı i.se elyevm bir anonim şirket 

olduğuna ve esasen alınan bu paraların tekaüt ma- 

a,şı değil ikramiye olduğunda müstedi ırsar ediyor

sa kazam; kanunu ahkâmı mahsusası mucibince tar- 

hedilen vergiler için bidayeten tetkiki itirazat ve 

temyiz komisyonlarına müracaat etmesi lâzımge- 

leceğine binaen encümence bu hususta yapılacak
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verild iğ i

895 I İzzet B. ve arkadaş- ! 

33 80' ları.

Kadastro fen heyeti. 

Ankara.

880 j Mulısin B. ve ar- 

2365i kadaşlan.

Kadastro memurla

rı.

Bursa.
I

883 • Seyfettin B. ve ar- 

2308- kadaşlan.

Kadastro heyeti na- 

mma.

Aydnı.

Ücretlerinin

tahvili.

maaşa

755 I Ali Âmir Bey.

3452! Haci Hüseyin zade 

biraderler şirketi 

vekili umumisi. 

Samsun avukatla- 

nndan.

' Samsun.

İcra ve iflas kanunu, 

Ticaret kanununun 

b a z ı  maddelerini 

ilga edip etmedi

ğinin tayini.

muamele olmadığının 

karar verildi.

m ü s t e d i y e b ild ir i lmesine

Karar No. 

542

K. tarihi 

23-111-1933

K adas tro  n ıenuu ’lar ın ın  a lm ak ta  o lduk la r ı  

ücretlerin maaşa lahv il i  hakk ında  Bursadan M u h 

sin Bey ile a rkadaş la r ı  ve A n k a i ’adan  da izzet 

B(‘v ve arkadaşları tara f ından  ^'üks(‘k Ileisli^e 

•i(in(h‘i'ilen iki kıta arzuha l İU* Ayd ın  Kadastro  

heyeti n am ına  Seyfe tt in  \ e arkadaş la r ı  t a r a f ın 

dan  eekilen te l^ ra fn am e  üzeı-ine. bu husus h ak 

k ında  Bütee encüm en in in  nokta i naza it soru l

muştu .

(Jelen karş ı l ık  üzerine icabı k on u şu ld u ;

Ücretlilerden maaşa nakli lâzımjielenler hak 

k ında  Hükûmet(*e tanz im  ve B ü y ü k  M ille t Mec

lisine tevdi edilmesi 1452 num ara l ı  teadül k a n u 

n u nu n  U) ncı maddes inde  yazılı olan k anun  l â 

y ihas ın ın  henüz Meclise i*-öndeı-ilmemiş o lmas ına 

binaen H üküm e tten  bu  yolda bir teklifte b u lu 

n u ld u ğu  zaman m um a i le yh im in  vaziyetleri de 

te tk ik  edileceği tab iî  b u lunm uş  ve bu bapta 

ş im d i l ik  bir ka ra r  it t ihaz ına  im kân  bu lunm am ış  

o lm ak la  keyf iyet in  bu suretle müstedilere an la 

t ı lmas ına  k a ra r  verild i.

Karar No. K. tarihi

543 23-111-1933

2004 numaralı icra ve iflâs kanunu, tic^aret ka

nununun 766 ve 768 inci maddeleri ahkâmmı ilga 

edip etmediği hakkında alâkadarlar muhalif fik ir 

ve iijtihatta bulunduklarından 'bahsile bunun hal 

ve tayini ile keyfiyetin tarafına tebliği ve müra- 

caatinin tetkik edileceğine dair bir vesika veril

mesi A li Am ir imzasile Yüksek Reisliğe verilip 

encümene tevdi kılınan arzuhalde talep edilmek

tedir.

Dahilî nizamnamemizin maddei mahsusası mu

cibince, vatandaşların mevcut kanun ve nizamlara 

muhalif 'hususkrdan mütevellit olmak üzere bir 

hakkın ihkak edilmemesi veya ihmal edilmesi üze

rine gönderdikleri arzuhalleri tetkik ve icabını ta

yin ve intaç ile mükellef olan encümenimiz, müs- 

tedinin arzuhalinde bahsettiği hususa muhatap 

olamayacağının ve bu baptaki tereddüdünün Ad-
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123 ! Ahmet Niyazi Ff.

1577 Hadımköy belediye 

tahsil şubesi me- 

nnırluğundan müte

kait.

Çatalca.

542 Arif Şaban Bey. 

3231' Mütekait Deniz le

vazım binbaşı. 

Sultanahmet Akbı- 

yık Arabacılar kışla- 

' sı caddesi No. 14 

İstanbul.

Tekaüt maaşının ten

zil edilmesinden şi

kâyet.

Tekaüt muamelesi

nin tashihi.

üye vekâletine müracaatla halli mümıküıı oldıı- 

gıınuıı kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

544 23-111-1033

65 yaşını ikmal suretile tekaüde sovkedilerok 

kendisine 1683 numaralı kanun mucibince maa.ş 

tahsis edilmiş iken maaşın bilâhare tenzil edildi

ğinden bahsile şikâyeti havi Çatalcadan Ahmet 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip encümene ve

rilen arzuhal üzerine keyfiyet müzakere olundu.

Belediye kanununun meriyeti tariılvinde müs

tahdem ve hakkı tekaütten müstefit olan memur- 

larnı tekaüt muameleleri, 11 ağustos 1325 tarih

li memuriiıi mülkiyenin tekaüdüne dair olan ka

nun ahkâmnıa tâbi oldukları Meclisi Âlice kabul 

buyurulan 175 numaralı ve 16 mayıs 1932 tarihli 

tefsir iciibından olmasına mobni mumaileyhe da

ha ('vvt'lcc yeni tekaüt katıunu nıucibinc(î tahsis 

kılınmış olan maaşın eski ahkâma tevfik ve te

kaüt muamelesinin de o suretle tashih edildiği 

anlaşılmış olmakla keyfiyetin ve bu hususta bir 

muamele yapılmasma imkân olmadığmm muma

ileyhe bildirilmesine kariar verildi.

Karar No. K. tarihi 

545 23-nİ-Y933

Mülga bahriye menşei küttabından mezun ol

duğundan ve bu gibilerin mezun oldukları tarih

ten itibaren tekaüt haklarmı iktisap etmeleri 

ahir(‘iı kabul buyurultan 1956 numaralı kanım ile 

kabul edildiği halde kend'isi bumlan mahrum bı- 

rakıldığnıdan bahsile müktesep hakkınnı veril

mesi mütekait merkez levazım binbaşı A rif Şa

ban Bey tarafından Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhalde talep edilmesi üzerine 

keyfiyet M. M. Vekâletinden sorulmuştu.

Helen karşılık mütalea ve icabı müzakere olun

du :

Mülga Bahriye menşei kütta^) sınıfından brik 

kâtibi Omülâzimisani) olarak neşet etmiş olanların 

neşetleri tarihinden itibaren tekaüde istihkak kes- 

betmeleri gerçi mezkûr kanunla kabul edilmiş ise 

de bu kanunun da neşri tarihinden muteber ol

duğu kanunda münderig bulunduğuna ve mumai

leyh ise daha evvel tekaüt edilmiş olduğuna na*



4 4 -

■a  ̂ Arzuhal verenlerin 

I  ^  I adı, sanı ve otur- 

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

zaran bu h ü k m ü n  daha evvol tekaüt edilmiş o lan

lara teşmiline ve binaenaleyh m um a ileyh in  tale

b in i isafa im kân  bu lunam am ış  olmakla keyfiyetin 

kendisine bild ir i lmesine karar verildi*

Karar No. K. tarihi

546 23-III-1933

25J7 ; Gelâl Ef.

11OÖ; Kasımoğlu.

İzmir hapishanesinde. 

İzmir.

Kesilen maaşmm Süvar i h ö lü ğ ü  e frad ından  iken h izmet es-

itasi. nasında bir ayağ ın ı  kaybetmesine mel)ni ü(;üneü

dereceden tna lû liyet üzerine kendisine maaş t a h 

sis ed ilm iş ise de b i lâhare  bir kaza neticesi o la 

rak  m ah k û m  o lm as ından  do lay ı m ezkû r  maaş ın  

kesilm iş o ld u ğu n d an  bahsile itasına devam  olun- 

' ması ta leb in i havi (V*lâl imzasile İzm ir  hap isha 

nesinden }>önderilen arzuha l, encümene ver i l 

mekle keyf iyet M . M. Vekâ le t ine  yazdm ıştı .

f ıelen k a rş ı l ık ta :  M u m a i le y h in  yeni tekaü t  

k a n u n u n u n  53 ün c ü  maddesi m uc ib ince maaş ı 

kesilm iş o ld u ğu  cihetlc a rzusunun  tervic ine im 

k ân  o lm ad ığ ı  b i ld ir i lm iş t ir .

M e zkû r  m adde  ale lâde tahsis k d ın a n  tekaü t  

m aaş la r ın ın ,  eshabınnı m ahkûm iye t le r i  ha l inde  

ka t ın ı  m u ta zam m ın  bu lunm as ına  ve m üs ted in in  

ise e fra ttan  olma.sı hnsebile esasen tekaü t  m a 

aşına m üs tahak  o lm ay ıp  m a lû l iy e t i  üzerine k a 

n u n u  mahsusuna tev f ikan  kendis ine maaş ta h 

sis k d ınm ış  olmasına ve bu ^ ib i m aaş la rm  k a 

tına i.sc mesağı kanun î  ohnamasına mebni keyfij-^et 

bu  nok tadan  m uh tac ı  te tk ik  ve teem m ü l g ö rü l 

mekle D iv a n ı  m uhasebat reis vek il i F a ik  iîeye- 

fendi encümene davet edilerek keyfiyet m üza 

kere o lu n du :  '

M um a i le yh  encüm en in  l)u husustak i nok ta i  

nazar ına  iş t irak  etmekle beraber esasen key f iye 

tin  M aliye  vekâlet ince de bu suretle k abu l  ed ile

rek 39698/H n um ara l ı  ve 11-1X-19:İ2 ta r ih l i  

tam im i ie  şuabata tam im  ve teb l iğ  k d m m ış  o l 

d u ğ u n u  beyan eylemiş ve ,şu suretle m üs ted in in  

d i leğ i yerine şetir ilraiş o lm ak la  keyf iye t in  M i l 

li M üd a fa a  vekâlet ile m um a ileyhe  l>ildirilmesine 

ka ra r  verildi, 

i Karar No. K . tarihi

547 23-111-1933
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dukları yer
Arzuhal hulâsası , Encümen karan ve ne sebepten verildiği

285 I

YT28

Leman H.

Fişek fabrikasında 

şube memuru Şera- 

fettin Beynezdinde. 

Ankara.

! Kocasmm muhalle- 

! fatı bedelinin tara- 

I fma itası.

Alücadoloi mill iyode 61 inci f ırka hücum  ta 

bur kum andan ı  iken idam edilen m ü lâz ım  ffalit 

E fe n d in in  m uha l le fa t ın ı  lıenüz ala-madığından bah- 

silo ş ikâye t i lıavi Lenıan imzasile Y üksek  Reis

liğe gönder i l ip  encümene veı-iien arzuiıa l üzerine 

keyfiyet M. M. V ekâ le t ine  yazılm ışt ı.

( îelen k a rş ı l ık ta :

M ezkû r  m uha l le fa t ın  tesviyesi iein müstedi* 

yeye 1929 senesinde teb liga tta  bu lu nu lm uş  ise de 

n ıumaileyha 19:50 senesinde Maliye  vekâleti m u 

has ip l iğ ine  müracaat etmiş ve b inaenaleyh 1510 

numara l:  kanunun , tay in  ettiğ i m üdde t i geric- 

miş o lm as ından  do lay ı a lacağ ın ın  sakıt o ld uğu  

beyan k ı l ınm ış t ır .

İcabı k on u şu ld u :

M uha llc fa t  ak(;elerinin. d ii)o/ito  suret ile Ha- 

zin(\ve tevdi o lunan  d iğer (‘maııet akçelei'inden 

' mahiyete iı fa rk l ı  olması i t ibar i le  emanet hesabın

dan  ayrı hususî b ir  hesaba a l ınm ış  olması lâzım- 

geleceğine ve bu  nevi akc^'elerin m ahza emanet 

hesabına kayded ilm iş olması d iğer emanette ka- 

y it l i  para la r  gibi 1513 num ara l ı  kanuna  tâbi ol

masını icap ettirmeyeceğim' biıuu'iı Leman H a 

n ım ın  m uha l lc fa t  is t ihkak ın ın  bu kanun  h ü k ü m 

lerine tâb i tu tu lm aks ız ın  tesviyesi icap etmekte

dir. B inaena leyh bu ka ra r ın  dah il o ld uğu  h a f 

ta l ık  nu ikarrera t cetvelin in  irsali suretıie keyfi- 

' yetin  M aliye  ve M i l l i  M üd a fa a  vekâletler ine teb- 

i l iğ ine  ve müsted iye de l)i ld iri lmesine ka ra r  vo- 

I rild i.

Karar No. K. tariiıi 

548 23-111-1933

Reis

Rize

A r i f

M. M. 

İstanbul 

Zivaettin

KL

Muğla

Nuri

Aza

Amasya

Nafiz

Aza 

Bursa 

M. Fehmi

Aza 

Gazi Antep 

Reşit

Aza

Hakâri

Ibrahim

kzdi 

Kayseri 

Ahmet Tevfik

Aza

Mardin

Abdurrezzak

Aza

Rize

Akif

Aza

Sivas

Ziyuettin
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Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

635 I Behçet B.

3.227 Çankırı mebusu es- 

bakı.

Çankırı.

Tekaüt maaşının ta- 

dilen tezyidi.
Ad liye  vekilliğ i vekâletinde b u lu ı ıd u ğundan  

bahisle l)irinci derece üzeriıuleıı tekaü t maaş ın ın  

tad il i ,  eshak (/ank ır ı  mebusu Behçet Bey t?ırafın

da?! verili}) eneümeiK' tevdi k ı l ın an  arzulia lda ta 

lep ('dilmesi üzerine keyfiyet Atiliye vekâletiıu ' 

yazdm ıştı .

rîelen k a r şd ık ta :

Vekâlet vek i l l iğ inde  bu lunan la ra  1683 n u m a 

ralı tekaüt k anu nu n da  birinci dcrcce üzc'rinden 

tekaüt nuıaşı tahsis edileceğine da ir  biı- kayit 

ve sai’ahat mevcut o lmamasına mebni m um a i ley 

he muhassas tekaü t  maaşın ın  tad il ine  im kân  ol

m ad ığ ı  beyan kd ınm ış t ır .

teabı k o n u ş u ld u k t a :

Vaktile  S ıhh iye vekâleti vekil l iğ in i ifa etmiş 

olan K ırk la re l i  mebusu F u a t  Beyefendi ta r a f ın 

dan  da m ukaddem a  Yüksek  Reisliğe bu yolda 

müracaattc bu lunu lm as ına  binaen encümenimiz 

meseleyi o vakit M aliye  \o Teşkilâtı esasiye en

cümenler inden sorması üzerine bu encümenler

den verilen cevap larda ;  H âd ise  244 n u m ara l ı  

k a n u n u n  meriyeti zam an ına  m üsad if  o lup  bu k a 

n unu n  2 nei maddes inde : ( tcra Vek il le r inden  

b ir in in  vekâlet u m u ru n u  icraya m ân i bir sebeple 

vazifesi baş ından  in f ik âk i  icap e tt iğ i takd irde  

avdetine k ad a r  B. M. Meclisi b ir  vekili m u v a k 

kat in t ihap  eder, işbu  vekili m uvakka t  dah i 

vek ill ik  vazife ve sa lâh iyetin i haiz ve vekil mi- 

sil lü mesu ldür ve bu intihaj) vekil intiha]) u su 

lüne tev f ikan  icra k ı l ın ır )  den i ld iğ i ciheth' bu 

sarih hükm e  nazaran asil ve vekil ile bunun  ve

k il i arasında k anunen  b ir fa rk  o lm ay ıp  ayni h ü k 

me tâl>i o lacak lar ı beyan kd ınm as ına  ve her iki 

encümen'in bu m ü ta lea la r ına  encümenim iz in  nok-'^ 

ta i nazarı da teva fuk  etmesine mebni tekaü t m u 

amelesin in o yolda tad i l ine  H - I I I  - 1981 ta r i 

h inde 217 num ara  ile karar verilmiş ve karaı* 

Heyeti um um iyeden  geçerek kat iye t  kesbetmiş- 

tir.

M um a i le yh  Behçet Bey in  de ayn i vaziyeti h a 

iz o ld uğu  an laşdm ış  o lm ak la  tekaü t m aaşnnn  

talebi veçhile tad i l i  m uk taz i  o lduğuna  ve keyf i

yetin  Ad l iye  vekâlet i le  kendisine b i ld ir i lmesine 

k a ra r  verildi.

Karar No. K. tarihi

549 26*ni-lQ33
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A rzuha l  verenlerin 

adı, sanı ve o tu r 

duk la r ı  yer

A rzuha l  hulâsası

Münire H . '

Cebeci çeşmesi ar

kasındaki S. mukim 

binbaşı merhum Naci 

B. zevcesi.

Kesilen maaşlarının 

iadesi.

Encümen kavavı ve ne sebepten verildiği

Müteve ffa  zevci b inbaşı Naei Beyden gerek 

kendisine f>erek kerimesi Menıdulıaya ve oğlu Mu- 

hittiıu* tahsis k ı l ınm ış  olan maaşların katoluiKİu- 

{3:ıından l)ahsik‘ bu baptaki jnuamelenin t(‘tk ik ilc  

sai-ih ve kaıuuıî olan hak lar ın ın  z iyam a meydan 

verilmemesi M ün ire  H an ım  tara f ından  Yüksek 

Reisliğe verilip  encümene tevdi k ı lm an  arzuhalde 

talep edilmiştir.

Müstediyen in  encümene tevdi ettiği evrak ilr 

mezkûr arzuhal tetkik edildikte m um aileyhan ın  

mukaddema bazı işh^rini tesviye etmek üzere T ürk  

pasaportile Iştibe gitm iş ise de orada pasaportu 

nu  kaybetmesi üzerine Sır]) pasaportile Türkiyeye 

avdet eylemesinden ve bu  hal ise kendisinin  T ü rk  

va tandaş lığm dan  (‘ik ıt ığ ı  zehabmı hâsıl etmesin

den dolayı mezkûr m aaş la rm  kesildiği tebeyyün et

miştir.

H a lbuk i  mezkûr evrak ve vesaik mündericatın- 

dan an laşdd ığ ına  göre; müstediyenin T ürk  o ld u 

ğu  ileri sürülerek S ırb istandaki m a lla r ın ın  veril

memesi üzerine Belgrat orta elc^-iliğinin kendisine 

bu hususta gönderdiğ i cevapnameleri ve işine res

men vaki olan müdahalesi m um aileyhan ın  T ürk  

va tandaş l ığm dan  ayr ı ld ığ ı  hakkm dak i zehaba 

meydan b ırakm am akta  o lduğu  gibi î ş t ip  mahke

mesince bu  bapta cereyan eden muhakeme üzerine 

sadır olan i lâmda : kendisin in  T ürk  tebaasından 

o lduğu  cihetle m a lla r ın ı  tasarrufta serbest 

b ırakılmasııu ı imkân b u lu nm ad ığ ın ın  sara

haten münderiç  olması meseleyi b ir  kat 

daha tenv ir  ve teyit edecek b ir  mahiyette gö

rü lm üş  ve m um a ileyhan ın  o sırada T ürk  pasapor

tu nu  zayi etmiş olması ve tşt ip te  konsolosumuz 

bu lunm am as ı ha.sebile eline geçtirdiği S ırp  pasa- 

jyortu ile ana vatana  avdet ettiği ve îs tanbu la  gel

dikten sonran vukubu lan  ihbar üzerine ])asaport 

k an u nu n a  m u h a l i f  hareketinden dolayı İs tanbu l 

ceza mahkemesiiKC muhakeme edilm iş ise de bu 

baptak i delâil ve mazeret mahkemece de kabule 

şayan görülerek müsted iyen in  beraetine karar 

ver i ld iğ i an laşdm ış ve encümene ibraz edilen n ü 

fus tezkereleri de kend i le r in in  b i lâ ink i ta  Türk iye 

vatandaş lığ ında  b u lu n d u k la rm ı  sarahaten göster

mekte bu lunm uş tu r .

İcabı k o n u şu ld u k ta :

M ezkûr m aaş la rm  kesilmesini muc ip  o lmak
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üzere gösterilen sebep varit bulunmaTnış o ld u ğu n 

dan gerek mumaileyha M ün ire  H an rm ın  gerek 

oğlu M u h i t t in  E fend in in  ve kızı M em duha H a n ı 

m ın  muha^ssas maaşların ın  ka t ' ı  tar ih inden  it iba 

ren tesviyesi lü zum u  M i ll î  M üda fa a  vekâletine bil- 

(lii' ilmekle beral)er keyfiyetin müst('diyeye d(* a n 

latılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

550 26-IH-1933

7 9 5  Ahmet hf. Sehven elinden alı- l l i ir ikzcdo olmasına mukabil kendisine tahsis

8 3 7  Karşıyaka Alay Bey ı narak lımlâk Banka- (‘d i lm iş olan hanenin zü lu ılrn  d in d en  ahnarjık  

tramvay caddesi sına maledilen ha- l‘:m lâk  ve eytam bankası nam ına  tapuya rapte- 

No. Q. nenin tarafına iadesi, d i ld iğ inden  bahsile mezkûr hanen in  tara f ına  ia-

İzmir. desi esbabının istikmali, İzm irden  Ahmet Bey ta-

j'afn ıdan Yüksek Reisliğe gönderil ip  Encümene 

verilen arzuhalde talep edilmesi üzerine keyfiyet 

Midiye vekâh‘1 inden sonılnuış lu .

< i(‘l(‘n k a r ş d ık ta ;

llar ikzede sıfat ile mukaddt 'ma mumaileyhe 

verilmifj olan hanen in  dosyası mü lk iye  heyeti tcf- 

tişiyesinee bittetkik kendisinin harikzcHilelik s ıfa

tı sabit olmaması hasebile dosyası i|)tal »‘dilerek 

hanenin. Hâzinece vezıy(‘t t‘dildiktt'iı soni’a i.şti- 

rfdv hi.ssesi mukabiliiKh' Em lâk  ve eytam İjanka- 

sına deviı- ve banka nam ına  tapuya ra])tedildiği 

ve mumaileyh katî tasfiye k anu nu n u n  ne.şrinden 

.sonra m uvakkat tasarru f vesikası istihsal ve y a 

nan evine ait tapu  kayd in i ibraz etmiş o lduğu  ci

hetle mezkûr hanen in  tekrar mumaileyhe tem li

kine imkân o lmad ığ ı işar kılınmıştıı-.

Müsted i ta ra f ın d an  bu bapta  encümene ibraz 

edilen evrak m ü ta le a  ve cereyan eden muamele  

te tk ik  o lu n du k ta n  sonra icabı k o n u ş u ld u ;

' j M um a i leyhe  1927 senesinde meri o lan  mevzu-

i a ta  göre İzn ıirde K arş ıyakada  A laybey  cadde-

i ' s inde emvali m otrukeden  9 num ara l ı  hane tahsis

' k ı l ınm ış t ır .  1928 seîiesinde t.ahsis dosyas ın ın  he

yeti teft iş iye t a r a f ın d an  te tk ik i  esnasında tasar

ru f  vesikası görü lmemesi üzerine muam ele  tevk if  

o lunm uş tu r .  M um a i le yh  o sıı-ada m idesinde mü- 

I h im  b ir  am e liya t y a p t ı rm ak  iç in Is tanbu la  git-
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

miş olduğundan ameliyattan sonra Izmire avde

tinde meseleye muttali olunca bu baptaki tasar

ruf vesikasını almağa muvaffak olarak 1929 se

nesinde merciine vermiştir. Bu vesikanın evvelce 

elde edilememesi yanan evinin bulunduğu Tor

balının işfçal esnasında devairi Hükümetteki ev

rak ve defatirin yanmasından ve zayi olmasın

dan tevellüt ettiği anlaşıknıştır.

Esasen bu baptaki iskân dosyasının iptali D a

hiliye vekâletinin tasdikma iıktiran etmekle tekâ

mül edeceği cihetle böyle bir hal vaki olmamış 

ve hatta vekâlet mumaileyhin bu husustaki is

kân hakkını teslim ederek hanenin uhdesine tes

cilini müteaddit defylar gerek vilayete gerek Ma

liye vekâletine bildirmiştir. Hanenin tasarruf ve

sikası 1929 senesinde merciine teslim edildikten 

ve şu suretle heyeti teftişiyenin iliştiği nokta da 

hal ve ikmal olunduktan bir sene sonra yani 1930 

senesinde hane Em lâk ve eytam bankasına dev

redilmiştir. Gerçi Maliye vekâletinin mezkûr 

karşılığında mumaileyhin 1771 niMnaralı katı 

tasfiye kanununun neşrinden sonra tasarruf ve

sikasını ibraz ettiği beyan ediliyorsa da bu kanun 

1931 senesinde neşredilmiş olmasına ve vesikanın 

da 1929 senesinde merciine teslim ve ita edildi

ği bu baptaiki evraktan anlaşılmasına ve bahu

sus mezkûr hanenin elyevm mumaileyhin işgali 

altında bulunmasına nazaran bu eihet te tetkike 

şayan bir maliiyot almaktadır. Dahiliye vekâleti, 

son defa olarak 26-111-1933 tarihinde 28237 nu

maralı tezkere ilede, her hangi bir yanlış işar ve

ya muamele yüzünden hanenin bankaya devrile 

mumaileyhin kanunî haktan mahrumiyeti muva

fık olmayacağından Emlâk ve eytam bankasına 

başka bir mal verilmek suretile mumaileyhin el

yevm derununda sakin olduğu mazkûr hanenin 

namına tescili muktazi bulunduğunu Maliye ve

kâletine yazmıştır. Bu tafsilâta nazaran müste- 

dinin gerek Dahiliye vekâletince, gerek İzmir 

vilâyetince teslim edilen ve encümence de bittet- 

kik kanaat getirilen bu sarih hakkınm  ziyama 

meydan verilmemosi ve mezkûr hanenin namına 

tescili muktazi bulunmuştur. Bu kararın münderiç 

olduğu haftalık muikarrerat cetvelinin irsali su

retile keyfiyetin Maliye ve Dahiliye vekâletleri-
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1

ne l)iklirilmesi'ue ve mumaile '̂fhe de anlatılması

na karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

551 26-111-1933

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza

Rize İstanbul Muğla Amasya Bursa Gazi Antep Gazi Antep

Atıf Ziyaettin Nuri Nafiz M. Fehmi Reşit Şahin

Aza

Hakrri

İbrahim

Aza 

Kayseri 

A. Tevfik

Aza

Kocaeli

Kemal

Aza

Mardin

Abdürrezzak

Aza

Rize

Akif

Aza

Sivas

Ziyaettin
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Araulıa l verenlerin 

adı, sanı w  otur- 

dukh ır ı  yor

M. Kâmil B.

2253 Samsun barosu sa

bık ikinci reisi. 

Samsun.

oS

N

769

A rzuha l  lıulâsası Kııciiıııo-iı kararı vo iK̂  st*l)cj)len verildiği

Fivvelce arzuhal en

cümeninin hakkında 

verdiği kararın in

fazı.

Mukaddema hakkında vaki olan garazkâ- 

rane ihbarat üzerine Divanı harbi ürfî tarafın

dan otuz iki ay kalebent cezasile mahkûm 

edilmiş iken affi âliye ınazhar olması üzerine 

eskisi git i Samsunda avukatlıkla iştigale baş

lamış isede Adliye vekâletince cevazı istihdam 

kararı almamaklığı sebep gösterilerek ruhsatna

mesinin istirdat edildiğinden ve bunun üzerine 

Büyük Millet Meclisine vaki olan müracaatinc 

mebni arzuhal encümeninde icra kılınan tetki- 

kat neticesinde tatbik edilen bu muamelenin 

haksızlığı tahakkuk etmesine mebni muhamilik 

rulısatnamesinin iadesine karar verilmiş ve 

bunun üzerine yine avukatlığa devam etmeğe 

başlamış isede bilâhare heyeti mahsusaca 854 

numaralı kanuna tevfikan Devlet memuriyet 

ve müessesatmda kullanılmamasına dair ikinci 

bir karar verilmesine binaen yine Adliye vekâ

letince avukatlıktan menedildiğinden bahsile 

encümenin evv'elce verı'pte katiyet kesbeden 

karan üzerine yapılan bu muameledeki haksız

lığın bittetkik izalesi hakkında Samsun barosu 

sabık ikinci reisi Kâmil Bey tarafından Yük

sek Reisliğe verilen arzuhal, encümene tevdi 

kılınmakla keyfiyet tetkik edildi;

Mumaileyhi!?' arzuhalinde beyan kılmdığı 

üzere 341 senesinde Meclisi Âliye vaki olan 

müracaatı üzerine keyfiyet arzuhal encümenin

de uzun uzadıya tetkik edildikten sonra hak- 

kmdaki isnadatın hakikatten ari olduğu ve 

bilâkis mumaileyhin Milli mücadeledc şayanı 

dikkat yararlıkları ve v;ıtanî hizmetleri mes- 

buk bulunduğu tebeyyün etmesine mebni hak- 

kındaki kaydin tashihile icrayı muhamatına 

müsaade edilmesine ve muhami ruhsatname

sinin iadesine müttefikan karar verilmiş ve
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bu kararın usulen Meclisi Aliden geçerek kat. 

iyet kesbettiği anlaşılmıştır.

Ortada arzuhal encümeninin katiyet kesbet- 

miş bir kararı varken mumaileyh aleyhine 

Heyeti mahsusaca tekrar karar ittihaz edilmesi 

tetkik ve teemmüle şayan hukûkî bir hadise 

mahiyetinde görülmesine mebni Adliye encü

meninin bu baptaki mütaleası sorulmuştu.

Gelen karşılıkta Heyeti mahsusanın salâ

hiyetleri dahilinde verdiği kararların yeniden 

tetkik ve tadiline kanuni imkân mevcut değil- 

sede arzuhal encümeninin mukaddema tetkik 

ve karara bağladığı ve katiyet kesbettiği 

bir mesele veya bir şahıs hakkında heyeti 

mahsusanın bilâhare yeni bir karar verebilmek 

salâhiyeti varit görülmediği ve binaenaleyh 

mumaileyh hakkında heyeti mahsusanın Devlet 

memuriyet ve hizmetinde kullanılmaması için 

verdiği karar Arzuhal encümeninin katiyet 

kesbeden kararında tetkik edilerek varit olma

dığı gösterilen sebeplere müstenit ise salâhiyet 

harici bir karar demek olacağı ve encümen 

kararının meriyeti tabii bulunacağı beyan 

kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin arzuhalinde verdiği izahata 

ve cereyanı hale nazaran heyeti mahsusaca 

bilâhare verilen kararın encümence mukaddema 

tetkik edilen ayni isnadata müstenit olduğu 

anlaşılmakta olmasına nazaran encümenin Mec

lisi Âliden geçerek katiyet kesbetmiş kararı 

hilâfına muamele ittihazına mahal görülmemiş 

ve binaenaleyh Adliye encümeninin bu bap

taki hukukî mütaleasına encümenimizce de 

tamamile iştirak edilmiş olmakla avukatlık 

ruhsatnamesinin tekrar tarafına iadesile eskisi 

gibi avukatlık etmesine mümanaat olunmaması 

hususunun Adliye vekâletine bildirilmesine ve 

keyfiyetin mumaileyhe de anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

552 29-III-1933
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

527 ' Kâmil Bey.

3216 Mülga Ticaret ve- 

, kâleti memurin mû- 

I meyyizi sabıkı.

I Hacıbayram cadde
sinde No. 47 hanede. 

I Ankara.

Tasfiyesinin refi.

56J
2047

591 ' 

3282

Namık B.

Sabık malmüdürü 

Geyve.

M. Talât B. ;

Kızılca hamam sabıkj 

malmüdürü.

Memuriyetlerinden 

ihraç edilmelerinden 

şikâyet.

Şimdiye kadar ciddiyet ve sadakatle vaki 

olan hizmetlerine rağmen mülga Ticaret vekâ

leti memurin mümeyyizliğinden tasfiyeye tâbi 

tutulduğundan ve bu bapta Şûrayi devlette 

açtığı davanın akametle neticelendiğinden bah- 

sile dosyasının tetkikile yapılan bu haksızlığın 

izalesi talebini havi Kâmil imzasile Yüksek 

Reisliğe verilen arzuhal encümene tevdi kılın

makla keyfiyet İktisat vekâletine yazılmıştı: 

Gelen karşılıkla buna bağlı evrak okun

makla beraber İktisat vekâletinden davet edi

len salâhiyettar memur dinlendikten ve mu

maileyhin celbedilen dosyası tetkik edildikten 

sonra icabı konuşuldu:

Mumaileyhin tasfiyesini mucip kararda ta

hakkuk eden ahval ve! harekâtına ve tetkik 

olunan tercümei haline nazaran aczi tahakkuk 

etmesine mebni tasfiyeye tâbi tutulduğu ve 

Devlet şûrasına müracaat etmiş isede müruru 

zaman noktasından istidasının reddedildiği an

laşılmıştır. Halbuki mumaileyhin sicillinde ka

nunen tasfiyesini mucip bir hali görülmediği 

gibi mülga Ticaret vekâletinin takdirile ev

velce terfi ettirildiği memurin mümeyyizliğini 

hüsnü ifa edemediği kabul edilse bile başka 

bir mahalle nakli mümkün olmasına ve memu

rin kanununun birinci muvakkat maddesi ise 

tasfiye edilecek memurların evsaf ve şeraitini 

sarahaten göstermekte olup dosyasına nazaran 

buna temas eden bir hali de anlaşılmamasına 

binaen tasfiyesinin refine ve keyfiyetin İktisat 

vekâletiie mumaileyhe de bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

553 29-III-1933

Kızılca hamam kazasının 928 senesi hesap

larını vaktü zamanile vermemesi sıhhî maze

retten mütevellit olduğu halde bu cihet nazarı 

itibara alınmayarak memuriyetten ihraç edil

diğinden bahsile şikâyeti havi Talât Bey tara

fından Yüksek Reisliğe verilen arzuhal ile 

Geyve kazasının yine mezkûr sene hesabını 

postaya verdikten üç gün sonra memuriyetten 

ihracı tebliğ kılındığından bir memuriyete 

tayini hakkında Namık Bey tarafından gönde-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası i Encümen kaT̂ ai'i ve ne sebepten verildiği

rilen diğer bir arzuhal encümene verilmekle 

keyfiyet Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıklarda: mumaileyhimanın mü

kerrer tebligata ve maaş katı suretile tecziye 

edilmelerine rağmen 928 senesi idare hesaba- 

tının son defa verilen mühlet hitamında da 

göndermemek suretils hesap vermekten imtina 

etmelerinden dolayı haklarında muhasebei 

umumiye kanununun 122 nci maddesinin son 

fıkrasının tatbiki Divanı muhasebatça karar 

altına alınarak memuriyetten ihraç edildikleri 

ve mumaileyhiınadan Talât Bey her ne kadar 

vukubulan teahhurun esbabı sıhhiyeden müte

vellit olduğunu iddia etmekte isede bu bap

taki raporların tebliğattan çok sonra alınıp gön

derildiği gibi Namık Beyin de ihraç kararı 

verildikten sonra hesabatın vürut ettiği ve 

ihraç keyfiyetinin memuriyette kullanılmamak 

üzere hizmetten çıkarılmak demek olduğu 

memurin kanununun 26 mcı maddesinde 

musarrah olmasına nazaran mumaileyhimanın 

tekrar memuriyete tayinlerine imkân olmadığı 

beyan kılınmıştır.

Encümene davet edilen Divanı muhasebat 

Reis vekili Faik Beyin bu bapta verdiği izahat 

dinlendikten sonra icabı konuşuldu:

Muhasebei umumiye kanununun 122 nci 

maddesinde <r Bir senei mâliyeye ait idare he

sabını ertesi sene kânunuevvel nihayetine ka

dar vermeyen muhasiplerin birinci defa olarak 

nısıf maaşlarının cezaen katolunacağı gibi bu 

cezadan sonra Divanca tayin olunan müddet 

zarfında yine hesap vermeyenlerin dahi me

muriyetlerinden ihraç edilecekleri» yazılı olma

sına nazaran mumaileyhimanın arzuhallerinde 

serdedilen sebep ve mazeretler mezkûr hesap

ların böyle bir çok müddet gönderilmemesini 

müstelzim mahiyette görülmemiş ve binaen

aleyh mezkûr maddenin bu kati sarahatine ve 

muamelenin de cereyanı tarzına karşı kanun

suz bir muamele yapılmadığı anlaşılmıştır.

Şu kadar ki memurin kanununun 26 ncı 

maddesi her ne kadar ihraç cezasını memu

riyette kullanılmamak üzere memuriyetten çı

karmak tabirile tarif etmekte isede ayni kanu

nun 33 üncü maddesinde de ihracı mecip
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'U Arzuhal verenlerin 

' I  ^ adı, sanı ve otur- 

' dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

504 i 

1977!

Ham it Hadi Bey 

Hazine vekili. 

Mütekaidini adliye- 

den. Avukat. 

İstanbul - Maçka.

Harcırahtan müte

baki matlubunun 

tesviyesi.

! ahvalin, kumar oynamak sarhoşluğu itiyat 

I edinmek, ar ve hicabı mucip harekette bulun- 

i mak, harp, ihtilâl, isyan .ŝ ibi fevkalâde ahval- 

1 de bilâemir ve bilâzaruret vazifei memuriye

tini terketmek ve meîîiuriyetine ait mahrem 

dosyalar mündericatını ifşa eylemekten ibaret oi- 

'duğu tasrih edilmektedir. Mumaileyhimanın ihraç

larını istilzam eden sebep idarelerine ait hesa- 

batı vaktü zamanile vermemekten ibaret olup 

bu halin ise zikrolunan esbap ile veçhi müna

sebeti bulunmaması ve bahusus ınuhasebei 

umumiye kanununun 122 nci maddesi ve me

murin kanununun 26 ncı maddesinde tadat 

edilen cezaların sıra ile tatbikından baHsetmi- 

yerek bu gibi hesap vermeyenler için yalnız 

katı maaş ile memuriyetten ihraç cezalarından 

ibaret olmak üzere iki nevi cezanın tatbikini 

j âmir olması her iki ihraç cezasının mahiyet 

: itibarile ayrı olduğunu .göstermekte ve bina

enaleyh memurin kanununun 33 üncü madde

sinde tadat edilen ahval ile hiç bir münasebeti 

' olmayan ve yalnız her hangi bir sebeple hesap

larını vaktü zamanileîverememesinden tevellüt 

eden bir hal dolayısile memuriyetten ihraç 

edilen bir memurun tasfiyeye tâbi tutulmuş 

gibi ilâninaye hidematı Devlette istihdam edil- 

' memesi doğru görülmemektedir. Bu itibarla 

ınuhasebei umumiye kanununun 122 nci 

maddesine tevfikan hizmetlerinden çıkarılmış 

I olan Talât ve Namık Beylerin başka hizmet

lerde istihdamları için bir mâni ve mahzur 

; varit olmadığının Maliye vekâletile müstedilere 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

554 2 9 - 1 1 1 - 1 9 3 3

Artvin aza mülâzimi iken 927 senesinde 

Diyadin hâkimliğine tayin edilmesi üzerine ta

hakkuk edecek harcırahına mahsuben almış ol

duğu 300 lira avansın mahsup muamelesi ya

pılmamış olmasına mebni tahsis edilen tekaüt 

maaşından kesilmek suretile istirdat edilmekte 

olduğundan ve bakiye kalan harcırahının da 

tesviye edilmediğinden bahsile şikâyeti havi 

Hamit Hadi imzasile Maçkadan Yüksek Reis

liğe gönderilen arzuhal encümene ^verilmekle
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Ârzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

^ 5  Fatma H. ve ar.

1232 Tepeyi baba kariye-

I sinden,

i Ordu.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

keyfiyet Adliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve Adliye vekâleti 

muhasebe müdürü hazır olduğu halde bu bap

taki ahkâm tetkik ve icabı müzakere olundu: 

Mumaileyhin talebi iki safha arzetmektedir. 

Biri 1927 senesinde Diyadin hakimliğine gi

derken harcırahına mahsuben aldığı 300 lira

nın vaktile mahsubunu yaptırmamasından do

layı istirdadına kıyam edilmesi, diğeri de har

cırah bakiyesinin henüz verilmemesi.

Mumaileyh, avans olarak aldığı paranın 

muahhar kanunlarda tayin edilen müddetler 

zarfında mahsubunu yaptırmamış ve bu kanun

lardan istifade; etmemiştir. Nihayet bu gibi 

mahsubu yapılmamış olan avanslar için 1932 

bütçe kanununa yeni ahkâm konmuş ve bu 

ahkâm mucibince 933 haziran iptidasına ka

dar mumaileyh evrakı müsbite ile Adliye ve

kâleti muhasipliğine müracaat eylediği takdir

de mezkûr 300 liranın mahsubu mümkün ol

duğu anlaşılmıştır.

Harcırah bakiyesine gelince: 

i Bu gibi matlubat için de vazedilen evvelki 

I ahkâmdan istifade edemeyenler için 1783 ve 

i 2076 numaralı kanunlarla yeniden müsaade 

I bahşedilmiş isede mumaileyh bu kanundan is- 

I tifadeye şitap etmemiştir. Maahaza mezkûr 

I 2076 numaralı kanunun bahşettiği müsaadeye 

; istinaden hemen merciine müracaat etmesi lâ- 

I zımdır.

i Keyfiyetin bu suretle müstediye anlatılma- 

I sına karar verildi.

I Karar No. K. tarihi

Mahkeme ilâmının 

infaz edilmemesin

den şikâyet.

555 29-111-1933

Oayrimübadil eşhastan olan Aguptan met

ruk araziye merkumun iznile 321 tarihinde 

iki bin adet fındık ağaçı dikilmiş ve bu suretle 

arazi bahçe haline ifrağ edilmiş iken mezkûr 

bahçe bilâhare Mâliyece ellerinden alındığından 

ve bu bapta mahkemeye vaki olan müracaat- 

leri üzerine Hazine iki bin yirmi iki lira elli 

kuruşa mahkûm olduğu halde yalnız yüz lira

nın tesviyesi cihetine gidildiğinden bahsile 

şikâyeti havi Fatma Hanım ve arkadaşları 

tarafından Ordudan Yüksek Reisliğe gönderilip
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

331 Cebrail Ef. ve arka- 

1792| daşları. îsmetpaşa 

mahallesi.

; Ankar.

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Bu baptaki hükmün kesbi katiyet etmesine 

binaen lâzimülinfaz görülmüş olduğu ve şu 

kadar ki medyunun Hâzineye müntekil emvali 

gayrimenkulesinin 331 senesi kıymeti mukay- 

yedesinin yüz liradan ibaret bulunmasına 

mebni deyni mezkûre mukabil ancak bu mik

tar meblağ tesviye olunmak üzere lâzımgelen 

tediye emrinin Ordu deftardarlığına gönderil- 

diği işar kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Müstediler tarafından mezkûr arazinin bahçe 

haline ifrağı için dört bin kırk beş lira sarfet- 

tiklerinden bahsile Ordu Asliye mahkemesinde 

ikame olunan davada mahallen yapılan keşif 

neticesinde ehlivukufun mezkûr tarlanın 2022 
lira elli kuruş sarf ile imar olunarak bu hale 

geleceğini müttefikan söylemelerine binaen 

meblağı mezkûrun Hazine i müşarileyhadan 

tahsiline ve müddeilerin fazla taleplerinin 

reddine 3 haziran 930 tarihinde kaıar verilmiş 

ve kararı vakıa hiç bir suretle itiraz edilme

mesine mebni hüküm 23 eylül 930 tarihinde 

Mahkemei Temyizce de tasdik edilerek kesbi 

katiyet etmiştir. Teşkilâtı Esasiye kanununun 

54 üncü maddesinde ( Mahkemelerin mukarre- 

ratını Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İcra 

Vekilleri Heyeti hiç bir veçhile tebdil ve 

tağyir ve tehir ve infazı ahkâmına mümanaat 

edemez) denilmekte olmasına ve bu baptaki 

karar da Hâzineden tahsil edilecek miktar 

sarahaten münderiç bülunmasına nazaran 

Mahkemei Temyizden geçerek katiyet kesbet- 

mış olan bu ilâm hükmünün infazı zaruri 

görülmüş olmakla keyfiyetin Maliye vekâletile 

müstedilere bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

556 29-IH-1933

İskân edildikleri ara-j Koçkirideki köylerinden kaldırılmaları üze- 

zinin başkalarına | rine Şarkışlanın Kurtlukaya köyünden Hâzineye 

satılmasından şikâyat. ait arazide iskân edilerek barınmaları için

orada birer kulübe inşa etmişler isede bu 

arazinin ahara satılmasına kıyam edildiğinden
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eö Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

404 I Salih Zeki Bey. 

V ^ 4 ' Mudanya münferit 

' hâkimi.

' Mudanya.

ve köylerine gitmelerine de müsaade olmadı- 

ğmdan bahsile şikâyeti havi Cebrail ve arka

daşları tarafmdan Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal üzerine Dahiliye 

vekâletile bilmuhabere alman karşılıklar okun

duktan ve encümene davet edilen Nüfus umum 

müdürü dinlendikten sonra icabı konuşuldu: 

Merkumlann hükümetçe görülen lüzum 

üzerine Koçkiriden kaldırıldıkları ve kendile

rinin iskân hakkı olmaksızın Şarkışlaya gelip 

Hâzineye ait arazi üzerine hotbehot yerleştik

leri ve bilâhare burasının Hâzinece bilmüza- 

yede satılması tekarrür ettiği ve kendilerine 

haber verildiği halde müzayedeye iştirakten 

sarfınazar etmeleri üzerine başkalarına ihale 

edildiği ve şukadar ki merkumlann memleket

lerinde kalmalarında Hükümetçe artık bir mah

zur mutasavver olmadığına nazaran asıl kendi 

köylerine gitmekte muhtar bulundukları anla

şılmış olmakla keyfiyetin bu suretle kendile

rine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

557 29-111-1933

Maaşının kadroda- 

da gösterildiği veç

hile kırk lira üzer- 

rinden tesviyesi.

Esasen otuz lira olan maaşı vekâletçe ya

pılan kadroda kırk lira olarak tesbit edildiği 

halde 35 lira üzerinden verilmekte olduğundan 

bahsile bu maaşın kadro veçhile kırk lira üzerin

den tesviyesi talebini havi Mudanya münferit 

hâkimi Salih Zeki Bey tarafından Yüksek Re

isliğe gönderilip encümene verilen arzuhal 

üzerine heyfiyet Adliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Bir vazife için kadroya konulan maaşın o 

vazifeyi ifa eden zate aynen tesviyesi icap 

etmeyeceğine ve maaşatın tezyidi ise kanunun 

tarifatı dairesinde icra edileceğine binaen mu

maileyhin şikâyeti varit olmadığının kendisine 

bildirilmesine karar verildi. ^

Karar No. K. tarihi

558 29-111-1933
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403 ' 

424

416 I 

1883'

Ferit İlısan Ef.

16 ncı alay 2 nci 
bölük kumandanı 

yüzbaşı.

Yozgat.

Giritteki evkaftan 

dolayı nakit ve em

lâk verilmesi.

Ciritteki Fındık Hacı Mahmut Paşa evka

fının mütevellisi bulunduğundan bahsile ken

disine emsali veçhile lâzımgelen nakil ve em

lâk itası hakkında yüzbaşı Ferit İhsan Efendi 

tarafından Yozgattan gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet Maliye vekâ

letine yazılmıştı.

Oelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Yunanistanda kalan evkaf hakkında cari 

muhaberat üzerine Heyeti Vekilece bir karar 

ittihazı Maliye vekâletinden Başvekâleti Celi- 

leye arzedildiği anlaşılmış ve takarrür edecek 

neticenin müstedi hakkında da tatbiki tabii 

bulunmuş olmakla bu hususta verilecek karara 

intizar etmesi lâznngeleceğinin kendisine an

latılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

55Q 29-111-1033

53 ; 

60

172

162?'

990 : 

2478

394

3005

833

2319

Nazmi Ef.

Polis serkomiseri. 

Kastamonu.

İşgal ettiği hanenin Serez mübadillerinden olması hasebile istih- 

teffiz edilmemesinden kakına mukabil ikincil, defa olarak Mardinde 

teffizine talip olduğu hanenin mevzuata mu

halif bir takım esbap serdile kendisine veril

mekten imtina, edildiğinden ve sair ifadattan 

bahsile dosyasının tetkikile mezkûr hanenin 

uhdesinde ipkası talebini haVi komiser Nazmi 

imzasile Mersinden Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen beş kıta arzuhal üzerine 

keyfiyet Dahiliye vekâjetile bilmuhabere gelen 

karşılıklar okunduktan ve bu baptaki muamele 

tetkik edildikten sonra icabı konuşuldu;

Müstedinin mevzub<;lıs ettiği hane salâiıi- 

yettar bir merci tarafınılan adiyen iskân sure- 

tile veya teffiz tarikile meri mevzuata tevfi

kan kendisine tahsis ve teslim edilmiş olmayıp 

kanunî bir karar elde edilmeden fuzulen işgal 

edilmiş olduğu ve bunun usulen kendisine 

teffizi derdest iken 177] numaralı kati tasfiye 

kanununun neşir ve tebliği üzerine teffiz kararı 

ittihazına imkân bulunmayarak istihkak mazba

tası tanzim ve bono ile tebdil ve ita edildiği 

ve mumaileyh mezkûr haneyi kanunsuz bir 

şekilde işgal edişini teffiz mahiyetinde telâkki 

ve kendisine temlikini iddia ederek Devlet 

şurasında dava açmış isede davası reddedildiği 

anlaşılmış ve binaenaleyh müstedi hakkında
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Arzuhal verenlerin

adı, sanı ve otur- Arzuhal hulâsası Encümen kiimrı vo ne sebepten verildiği
«lukları yer

566 Ömer baba.

2045 Dışhisarda Yenihayat 

mektebi karşısmda- 

ki kulübede.

Ankara.

yapılan muamelede bir yolsuzluk görülmemiş 

ve bu itibarla şikâyeti varit bulunmamış 

olmakla keyfiyetin kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

560 29-III-1933

Şehit evlâdından do

layı maaş tahsisi.

İki evlâdı şehit olduğu ve bu bapta vaki 

olan müracaati üzerine M. M. Vekâletinden 

bunların şehadetini bir ilâm ile tevsik etmek 

lâzımgeleceği beyan kılınması üzerine bu 

ilâm da mahkemeden istihsal ve vekâlete irsal 

olunduğu halde henüz kanunî hakkı olan maa

şın tahsis edilmediğinden bahsile şikâyeti havi 

Ömer imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

M. M. Vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Bunların şehadetine dair mensup oldukları 

askerlik şubesinde ve mahallî nüfusunda kayit 

olmadığı ve gerçi müstedi bu hususta bir 

ilâm almış isede şahitlerin başka kıtalardan 

oldukları için maaş tahsis edilmediği beyan 

kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Esasen alâkadarlardan o yolda bir ilâm 

istenilmesi kanunî bir hükme müstenit olmayıp 

vekâletçe yapılan İdarî bir tedbirden ileri 

geldiği encümene davet edilen askerî tekaüt 

şubesi müdürünün verdiği izahattan anlaşılma

sına ve böyle bir hüküm yok iken vekâletin 

alâkadarlardan isteyeceği, şehadeti mutazam- 

mm resmî bir vesikadan ibaret olup müstedi- 

nîn vaki olan müracaatı üzerine hakimin 

usulen dinlediği şahitlerin şahadetine istinaden 

verdiği bir ilâmın muteber bir vesika mahi

yetinde telâkkisi zaruri bulunmasına mebni 

eldeki ilâma istinaden müstediye şehit oğulla

rından dolayı kanunî hakkı olan maaşın tahsisi 

muktazi bulunmuş olduğuna ve keyfiyetin Milli 

Müdafaa vekâletile mumaileyhe de bildirilme

sine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

'"”561 2ÇhnT-r933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Mustafa Ef. 

İmamoğlu Cuma 

mahallesinde . 

Sandıklı.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sel)epten verildiği

.Kereste bedelinden 

olan matlubunun 

tesviyesi.

336 senesinde ciheti askeriyece vazıyet 

edilmek suretile alınmış olan kerestelerin be

deli olarak matlubu bulunan 7 860 liranın 

mahkemeden istihsal ettiği ilâma rağmen he

nüz tesviye edilmediğinden bahsile şikâyeti 

havi Sandıklıdan Mustafa imzasile Yüksek Re

isliğe oön derilip encümene verilen arzuhal 

üzerine keyfiyet Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyh mezkûr ilâm üzerine matlubu

nun tesviyesi için Afyon Defterdarlığına mü

racaat etmiş isede ilâmda zikrolunan keresteler 

bedelinin mahsubu umumî kanununu muaddil 

726 numaralı kanun hükümlerine tevfikan 

deyin ilmühaberi itası suretile tesviyesine hük- 

molunmuş olmasına ve 1513 uuniaralı kanu

nun hükmü ise 027 senei mâliyesi nihayetine 

kadar tahakkuk eden düyun ile emanet ve 

bütçe emanetine şamil bulunmasına mebni iş

bu kanun mucibince başkaca muamele ifasına 

mahal ^örülmeyerek talebinin reddine tasfiyei 

düyun komisyonunca karar verilmekle evra

kının mahalline iade edildiği beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Mezkûr kerestelerin 336 senesinde ciheti 

askeriyece vazıyet suretile alındığı arzuhalde 

beyan kılınmasına nazaran bedelinin Hükümeti 

milliyenin borcu olmak itibarile 1513 numa

ralı kanuna tâbi olması icap edersede müstedi 

tarafından Hazine aleyhine istihsal edilen ve 

Mahkemei temyizce de tasdik kılmmak sure

tile katileştirilmiş olan ilâmda bu paranın 

726 numaralı mahsubu umumî kanununun 

hükümlerine göre tesviyesi lâzım.e^eleceği tes- 

bit edilmesine ve teınyizen tetkikinde de istih

kak sahibinin buna itiraz ederek hükmü düzelt

tirmemiş bulunmasma ve Teşkilâtı Fisasiye ka

nununun 54 üncü maddesinde: mahkemeler 

mukarreratının hiç bir veçhile tebdil ve tağyir 

edilemiyeceği musarrah olmasına nazaran kes- 

bi katiyet eden ilâm hükmünün mahsubu 

umumî kanunu hükümlerine göre infazı zaru

rî olduğuna ve bu matlup için müstedinin şim

diye kadar merciine müracaat edememesi ka- 

ziyei muhkeme halini almış olan mezkûr ilâ

mın infazına mani teşkil etmeyeceği çihetle
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Eııciimen karan ve ne sebepten verildiği

65

1519

I Cemil Bey.

I  Esbak Elâziz vilâ

yeti mektupçusu.

' E lâz iz .

ona göre muktazi muamelenin ifası hususunun 

Maliye vekâletine bildirilmesine ve sureti halin 

müstediye de anlatılmasma karar verildi.

! Karar No. K. tarihi

i 562 29-111-1933

Bir memuriyete ta- > Elâziz mektupçusu iken işten el çektirilmiş 

yini ile mazuliyet ve sonra da ademi mesuliyetine karar veril- 

maaşlarmm tesviyesi.' mesi üzerine mazuliyet maaşı tahsis kılınmış 

isede tahsisat olmadığından mahkemeye müra- 

caati beyan bılmmasma mebni bilâhare mah

kemeye müracaatle müterakim inaaşlarının tes- 

' viyesine hüküm almış olduğu halde henüz bir 

' hizmete tayin kılınmadığı gibi maaşlarını da 

alamamakta olduğundan bahsile şikâyeti havi 

Cemil Bey tarafından Yüksek Reisliğe gönde

rilen arzuhal üzerine keyfiyet Dahiliye vekâ

letine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin azlini müteakip Malatya mah

kemesince cereyan eden muhakemesi netice

sinde ademi mesuliyetine ve bilâhare [vekâlet

çe de cevazı istihdamına karar verildiği ve 

bütçeye mazuliyet maaşı namile tahsisat ko- 

' nulmadığı için mazuliyet rnaaşlarının itasına

< imkân olmadığı ve maahaza kendisinin nüfus 

' veya iskân ‘müdürlüklerinden birine tayini te

emmül edilmekte bulunduğu beyan kılmmış- 

I tır.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin gerçi bilâhare Oümüşane nü- 

' fus müdürlüğüne tayin kılındığı anlaşılmış 

I isede kendisine evvelce tahsis kılınmış ve 

! vekâlet muhasipliğince vaki olan ifade üzerine 

j bizzarure mahkemeye müracaat ederek tesvi- 

! yesine birde hüküm almış olan mazuliyet ma- 

’ aşlarının bütçede tahsisat olmadığı fileri sürü- 

! lerek şimdiye kadar verilmemesi doğru olma- 

j dığından yeniden tahsisat alınarak veyahut ve- 

i kâletçe başka bir tesviye sureti bulunarak bu 

I kanunî hakkın da verilmesi muktazi bulunmuş 

olmakla keyfiyetin Dahiliye vekâletine bildiril- 

I mekle beraber mumaileyhe de anlatılmasına 

I karar verildi.

Karar No. K. tarihi

563 ~ 29“-lîri933~
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Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve otur

dukları yer

Nazmi Ef.

Polis serkomişeri. 

Kastamonu.

Arzulial hulâsası Encümen karai'i ve ne sebepten verildiği

Açık maaşı itası. Malatya komiserliğinde müstahdem iken 

haksız yere hizmetten çıkarılmış ve bilâhare 

mahkemece beraet etmesine mebni Kastamonu 

komiserliğine tayin kılınmış olduğundan bahsile 

bu sırada geçen müddete ait açık maaşlarının 

itası Nazmi imzasile Yüksek Reisliğe gönderi

lip encümene verilen arzuhalde talep edilmesi 

üzerine keyfiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı. 

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyhin Malatyada müstahdem iken 

vazifesini suiistimal etmesinden dolayı Emni

yeti umumiye intihap heyetince 2Q-IV-929 

tarihinde kaydinin terkin edildiği ve bilâhare 

mahkemece beraetine karar verilmesi üzerine 

iadei memuriyet ettirilerek Kastamonuya tayin 

olunduğu ve mumaileyh bilâhare Şûraya 

müracaat etmiş isede açık maaş itasına kanunî 

imkân olmamasından dolayı davasının reddedil

diği anlaşılmıştır.

Gerek müstedinin kaydi terkin edildiği 

zamanda meri olan 1108 numaralı maaş 

kanununun 17 nci maddesinde gerek bilâhare 

meriyete konulan 1459 numaralı teadül kanu

nunun 6 ^ncı maddesinde ( • • . işten el çekti

rilerek maaşları katolunan memurlar meni 

muhakeme veya beraet veyahut ademi mesuliyet 

kararları alırlarsa katolunan maaşlarının yarısı 

verileceği) musarrah olmasına ve mumaileyhin 

işten eli çektirilmeyip kaydi terkin edilmiş 

bulunmasına ve bu gibi vazifelerini suiistimal 

etmelerinden dolayı kaydi terkin edilenlere 

açık maaş itasına dair bir hüküm bulunmama

sına mebni kendisine açık maaşı verilmesine 

encümence de kanunî imkân görülmemiştir. 

Keyfiyetin kendisine bu suretle bildirilmesine 
karar verildi.

Karar No. K. tarihi

564 29-111-933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Yusuf Recai Ef. 

Pangaltı P. T. me

mur vekili.

İstanbul.

İhsan Ef.

P. T. Başmüdürlük 

evrak kaleminde 

5563 sicil No. lu. 

İstanbul.

Memurin kanunu ' 

ahkâmına mugayir 

olarak memuriyet

lerinden azledilmiş 

olmalarmdan ve açık| 

maaşı verilmemesin

den şikâyet. '

Azil keyfiyetinin memurin kanunile Iğve- 

dilmiş olmasına rağmen memuriyetlerinden 

azledilmiş oldukları gibi bilâhare mahkemece 

beraet ettirildikleri halde açıkta kaldıkları müd

det maaşlarını da vermediklerinden ve idarece 

yapılan bu muamelelerin mezkûr kanun ahkâ- 

mile kabili telif olmadığından bahsile şikâyeti 

havi Yusuf Recai ve İhsan Ef. 1er tarafından 

İstanbuldan Yüksek Reisliğe gönderilen iki kıta 

arzuhal encümene verilmekle keyfiyet Dahiliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıklar okundu ve encümence 

davet edilen P. T. T. zat işleri müdürünün 

verdiği izahat dinlendikten sonra icabı müza

kere olundu:

Memurin kanunundan sonra intişar eden 

1150 numaralı kanunun birinci maddesinde: 

«Posta telgraf ve telefon müdüriyeti umumiyesi 

memurları hakkındaki hususî kanunun mevkii 

meriyete vazına değin idarece hariçten alınacak 

memurların sureti kabullerile mevcut memu

rinin ceza muamelâtı meri nizamname ve tali

matnamelerine göre cereyan eder» diye yazılı ol

ması bu idare memurlarının hususî ahkâma tâbi 

olduğunu sarahaten göstermektedir. Müsted- 

ilerin azilleri ise elyevm meri olan nizamna

menin idareye bahşettiği salâhiyete müstenit 

olup maahaza mahkemece beraet etmeleri 

üzerine birer hizmete tayin kılındıkları anla

şılmıştır. Mumaileyhimanın istedikleri açık 

maaşlara gelince bunların hizmetlerinden ayrıl

maları azillerinden mütevellit olmasına mebni 

açıkta kaldıkları müddet için maaş verilmesine 

mesağı kanunî olmadığı gibi bu cihet Şûraya 

vaki olan müracaatleri üzerine de redde

dilmiştir. Şu hale nazaran dairece muma- 

ileyhima haklarında yapılan muamelede kanun

suzluk görülmemiş ve kendilerinin bu bapta 

vaki olan iddiaları da varit bulunmamıştır. 

Keyfiyetin bu suretle müstedilere bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

565 29-111-1933
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Arzulıaİ verenlerin 

„ ^  adı, sanı ve olur- 

dukları yer

280 Mustafa Asım Bey. 

1739 Mütekait miralay.

! Alibey çeşme cad

desi No. 38. 

İstanbul - Beykoz.

Ai'zııluıl hulâsası

Hastalığı dolayısile 

mahalli memuriye

tine vaktile gideme

mesine mebni ve

rilmeyen maaşları

nın itası.

606

2086

Hûda verdi Ef. 

Cümhuriyet garajı. 

Elâziz.

Ciheti askeriyece a- 

lınıp tahrip edilen 

kamyon bedelinin 

verilmemesinden şi

kâyet.

Eııcümi'iı karan ve 11e stib(*pten verildiği

İkinci kolordudan Dokuzuncu kolorduya 

tahvili icra kılınmış ve tahvil emrini aldıktan 

sonra sabık kıtasından ayrılmış isede İstanbula 

geldiğinde' hastalanarak Gülhane hastanesine 

yatırılmasından dolayı kanunen muayyen müd

det zarfında yeni memuriyet mahalline gide- 

memesindeki zaruret nazara alınmayarak maa

şının verilmediğinden bahsile şikâyeti havi 

mütekait Miralay Mustafa Bey tarafından Bey- 

kozdan‘ Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet M. M. Vekâ

letine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Yeniden veya naklen bir memuriyete tayin 

edilipte her ne sebeple olursa olsun muayyen 

müddet zarfında memuriyet mahalline gitme

yen memurlara sabık vazifelerinden infikâkleri 

tarihile yeni vazifelerine başladıkları tarih ara

sında maaş verilmeyeceği 1108 No. kanunun 

ikinci maddesinde mutlak surette yazılı olup 

hastalık gibi arızalar nazarı dikkate alınma

makta bulunmasına binaen mumaileyh, tayin 

emrini tebellüğ ettiği tarihten yeni memuriye

tine muvasalatı tariliine kadar maaş itasına 

mesağı kanuni görülmediği beyan kılınmıştır.

Encümene davet edilen Divanı muhasebat 

Reis vekili Faik Beyefendi hazır olduğu halde 

icabı konuşuldukta:

Mezkûr kanunun mutlakıyeti karşısında mu

maileyhin talebini isafa imkân bulunmamış ve 

vekâletin bu baptaki muamelesinde bir kanun

suzluk görülmemiş olmakla vaktinde memuri

yetine muvasalat etmemiş olan mumaileyhe 

istediği maaşının verilmesine imkân olmadığı

nın kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K . tarihi

566 29-111-1933

Bitliste bulunduğu sırada eşkıya takibatı 

için ciheti askeriyece alınmış olan kamyonu 

eşkıya tarafından tahrip edildiğinden ve bu 

baptaki zararının verilmesi için vaki olan 

müracaatinden de bir semere hâsıl olmadığın

dan bahsile şikâyeti havi Hüdaverdi imzasile 

Elâzizden Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal 

encümene verilmekle keyfiyet Maliye vekâle-
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I Arzuhal verenlerin 

^  j adı, sanı ve otur- 

I dukları yer

Arzuhal İmlâsası ' Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

tine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müstedinin talebini isafa kanunî mesağ ol

madığı cihetle bu baptaki müracaatlerinden 

müsbet bir netice hâsıl olmadığı anlaşılmış 

olup ancak mesele esas itibarile dava mevzuu 

olduğundan bu husus hakkında mahkemeye 

müracaatte muhtar olduğunun mumaileyhe 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

567 29-111-1933

539 ' 

20171

Hurşit Ef. Malûl gazilere mah-

Alçılı köyünden Ka- sus ikramiyenin ve- 

racaoğullarmdan Mu- rilmemesinden şikâ-

saoğlu.

Keskin.

yet.

Kendisi malûl gazilerden olduğu halde 

931 senesi haziranı zarfında tesbit edilen 

malûl gazi ve şehit defterine ithali için hasta

lığı hasebile müracaat edemeyerek ikramiyeden 

mahrum bırakıldığından bahsile hakkının temin 

olunması talebine dair Alçılı köyünden Hurşit 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, 

encümene verilmekle keyfiyet Millî Müdafaa 

vekâletine yazılmıştı.

Oelen karşılıkta:

Askerlik şubelerince malûl ve şehit yetim

lerinin defterlerinin tanzimi için bütün köy 

heyeti ihtiyariyelerine varıncaya kadar tebliğat 

yapılmasına rağmen tayin kılınan dokuz ay 

zarfında müstedinin müracaatle yoklama ve 

kayit muamelesini yaptırmaması hasebile 

isminin defteri mahsusuna kaydedilmediği ve 

bu yüzden ikramiyesinin verilmediği beyan 

kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Her sene toplanan paranın o sene mevcut 

olânlara dağıtılması muktazi olup bu hususta 

alakadarların bir sun’u taksiri olmadığı anlaşıl

mış ve binaenaleyh bu hususta halen bir mu

amele ifasına imkân bulunmamış olmakla 

keyfiyetin müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

568 29-HI-1933
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423

1891

548

2026

Arzuhal verenlerin 

adr, sant vc otur

dukları yor

Haİit'l^fr

Yaıııkoğlu.

M. den Saçmacı 

zade.

Kayseri.

Veli Ef.

Seyitoğlu.

Sağır köyünden 

Şarkışla.

Arzuhal hulâsası Enr*üni(‘iı karan ve ne seİK'pten vcr ild ig 'i

Kanunen muaf tutu

lan kimselerden kes

medikleri kazanç 

vergilerinin kendi

lerinden istenilme

sinden şikâyet.

gS4 

247 i

Yusuf Ziya Bey. 

Kadıköy A\oda ce

vizliğinde Masırcı- 

başı sokağı No. 80 

İstanbul.

Tekaüt maaşı itası.

05 yaşmdan yukarı ve 18 yaşından aşağı 

sinde bulunanlarla alelûmum kadınlardan ka

zanç vergisi kesilmemesi kanunen muktezi 

olıuasına mebni Demiryolu inşaatında istihdam 

ettiği bu gibi ameleden kesmedikleri kazanç 

vergilerinin bilâhare kendilerinden istenilmekte 

olduğundan bahsile şikâyeti havi Şarkışladan 

Veli ve Kayseriden de Halit imzalarile Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümene verilen iki kıta 

arzuhal üzerine keyfiyet Maliye vekâletine 
yazılmıştı.

Gelen karşılıklar mütalca ve icabı müza

kere olundu:

Esasen bu gibi kazanç vergileri için müs- 

tedilerin bir itirazları olduğu takdirde evvel

emirde tetkik komisyonuna müracaatte bulun

maları ve buradan verilecek karara kanaat 

getirmedikleri halde Temyiz komisyonuna ve 

daha sonra Şûrayi devlete müracaat etmeleri 

muktazi olduğundan keyfiyetin bu suretle müs- 

tedilere bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

569 29-111-1933

Bursa Heyeti mahsusasınca nisbeti askeri- 

yesi katedilmiş isede bu vaziyet tart mahiye

tinde olmadığı cihetle tekaüt maaşının kesil

mesini istilzam etmiyeceğinden mezkûr maaşın 

itası talebini havi îstanbuldan Yusuf Ziya im- 

zasile Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal üzerine keyfiyet M. M. Vekâ

letine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu;

Mensubini askeriye hakkında tatbik edilen 

nisbeti askeriye katı muamelesi tart misillû te

kaüt maaşını iskat eder bir keyfiyet olduğu ci

hetle haklarında Bursadaki askeri heyeti mah- 

susaca nisbeti askeriyesinin katı karan verilmiş 

olupta Âli karar heyetince bu karan refedil- 

memiş bulunanların tekaüt hakkının mahfuzi- 

yetine ve kendilerine tekaüt maaşı itasına mev

zuatı kanuniyemiz müsait olmadığının ve bi

naenaleyh talebini isafa imkân bulunmadığının 

müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

570 29-III-1933
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Arzuhal vı,Tcnlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Recep Fi. 

Alıınedoğlu. 

l'azılnğa nıalıallt'siıı- 

den. mahkûm.

Oürün.

Arzuiıal hulasası Knciinieıı karai'i ve ne sebe})teıı vei'ildiği

Tecil kaııuıuındaıı 

istifade ettirilmeme

sinden şik.îyet.

()5() izzet Bey ve ar. 

2441 Belediye Reisi.

, Nczip

I lasankeyf tütünü

nün Nezipte de zer

ine müsaade olun

ması.

Hanesinde kaçak tütün bulunmasindan do

layı IıaiDsedildiğinden ve tecil kanunundan 

istifade ettirilmediğinden bahsile şiknyeti lıavi 

Oüründen Recep imzasile N'üksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen arzuhal üzerine 

keyfiyet Adliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müstedinin hanesinde kaçak tütün ve sigara 

kâğıdı ile tütün kıymağa mahsus havan bulun

masından dolayı 295 lir̂ ı Piira cezasına sureti 

katiyede mahkûm olduğu ve mahkûmubih 

cezayı naklinin tazminat maiıiyetinde bulun

masına binaen tecil kanunundan istifadesine 

kanunen imkân görülemediği ve şu kadarki 

ahiren meriyet mevkiine giren 1701 No. hı 

kanunun 70 inci maddesi mucibincc mumailey

hin veremediği paranın her 3 lira ve küsuru 

için bir gün hapsi lâzımgelmekte ise de mez

kûr yetmişinci maddede yazılı olan () l günü 

ikmal etmiş olmasına mebni talıliyesine ceza 

mahkemeleri usulü kanununun 402 nci mad

desi mucibince karar verilmiş ve başka sebeple 

mevkuf bulunmadığından ayni tarihte tahliye 

edilmiş olduğu anlaşılmakla keyfiyetin ol veç

hile müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

57 1 20-111-1933

llasaiıkeyf tütünü zeriyatının ()a/i Antep 

merkezine hasrile diğer kazalarda zeriyatm 

menedileceğini haber aldıklarından ve halbuki 

bu nevi tütün Mısırda sarf ve istihlâk edil

mekte olup merkezi vilâyet istihsaiâtı ihtiyaca 

kâfi gelmediğinden bahsile Nezib kazasında da 

zeriyatm devamına müsaade olunmasına dair 

Belediye Reisi İzzet Beyle arkadaşları tarafın

dan Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal encü

mene verilmekle keyfiyet Gümrük ve inhisar

lar vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea \e icabı müza

kere olundu:

iMısırda sarfedilmekte olan llasankeyif tü

tününün Gazi Antep merkezinde daha eyi ye

tiştiği \e merkez istihsalâtının ihtiyaca kâfi 

geldiği ve fazla istihsalâtın ise liatlar üzerin-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

1010

^714

Menıet vasfi F.ı. 

Hükümet caddesi

54 numaralı mahru

kat deposu sahibi 

Aziz I:f. nezdinde. 

Ankara.

Arzuhal hulâsası Kik'Üiiicii kanu’i ve ne sebepten verildiği

de suitesir yaptığı ĝ ibi kaçak sarfiyata da 

sebep oldu.yu ve ^erçi bu tütünlerden bir kıs

mı ambara ijetirihniş isede buniarm lüç bir 

işe yaramaması lıesabile ihrakma mccburiyct 

hâsıl olarak 1 lazinenin zarar ,i>örmuş bulun

duğu ve binaenaleylı aşağı evsafta tütün yetiş

tiren ve ihraç edilemiyerek mühim bir kısmı 

kaçağa sarfedilen merkezi vilâyet haricindeki 

kazalarda ziraatin muvafık «örülmediği ve 

maahaza elyevm meri olan tütün inhisar kanu

nu bütün vilâyette zeriyatı tec\'iz etmesi ha- 

sebile kazalarda da Hasankeyf tütünü zeriya- 

tından menfaat tasavvur ve bunda ısrar eden 

zürraın taleplerinin tervici zarurî olduğu an

laşılmış olmakla keyfiyetin bu suretle müsted- 

ilere bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

572 2Q-1I1-1933

Müteveililiği hakkın-, Çemiş^ezeğe tâbi Başvartanik nahiyesinin 

da şûraca verilen , Tjmık köyündeki Hacı bayram camii vakfının 

kararın infaz edilme- nıütevelliliği hakkında Devlet şûrasından istihsal 

meşinden şikâyet. ettiği ilâmın infaz edilmemesinden şikâyeti 

havi Menıet V ı̂sfi imzasile Yüksek Reisliğe 

verilip encümene tevdi kılınan arzuhal üzerine 

keyfiyet F:vkaf umum müdürlüğünden sorul

muştu.

Gelen karşılıkta:

lîvlâdiyeti ba ilâm sabit olan müstediye 

tevliyetin usulü dairesinde tevcihi lâzımı^ele- 

ceği yolunda Devlet şûrasınca ittihaz olunan 

karardaki « usulü dairesinde » tabirile bittabi 

kanun ve nizam hükümleri dairesinde tevcihi 

istihdaf edilmekte bulunduğu ve halbuki ba 

ilâm sabit olan evlâdiyetin vâkıfa ittisali isbat 

eden bir evlâdiyet olmayıp vâkıfın birader 

zadesi olan son mütevelliye ittisalinden ibaret 

olduğu ve bu itibarla «erek Devlet şûraşmm 

usulü dairesinde kaydile açık bıraktığı, gerek 

926 bütçe kanununun dokuzuncu maddesinin 

sarahaten menettiği bu tevcihin icrasına imkân 

olmadığı beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta.

iivkaf müdüriyeti umumiyesinin 192() 

senesi bütçesine ait olan S'îO numaralı kanu

nun 9 uncu maddesinde vakıfların evlât ve



- 20

d

<

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzulıal hulâsası Encümen karan ve no sebepten verildiği

ensabına ıneşrut olanlardan maada bilumum 

evkaf tevliyetlerinin tevcihi memnudur, denil

mesine nazaran yapılan muamelede bir kanun

suzluk görülmemiş ve müstedinin bu husustaki 

şikîıyeti varit bulunmamış olmakla keyfiyetin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

573 29-I1M933

253 Nafiz Ef.

1711 Davudoğlu sıra ma

hallesinde.

Urla.

İstiklâl madalyasile 

taltifi.

Milli mücadelede sebkeden hizmetlerinden 

bahsile emsali veçhile İstiklâl madalyasile 

taltifi Urladan Nafiz Fıfendi tarafından .çönde- 

rjlip encümene verilen arzuhalde talep edilmesi 

üzerine keyfiyet M. M. Vekâletine yazılmıştı. 

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Müstedinin bu baptaki müracaatinin 1 eylijl 

931 tarihinden evvel olduğu tesbit edildiğin

den madalya ile taltifi muamelesinin derdest 

bulunduğu anlaşılmış ve bu suretle kanunî 

lıakka müstenit plan talebi nazarı dikkate 

alınmış olmakla keyfiyetin kendisine bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

574 29-111-1933

753 Kadir lif.

2235 Hasanoğlu.

Sulya karyesinde. 

Emet.

Babasının jandarma- i Pederi Haşan ağanın tütün kaçakçılığı isna- 

1ar tarafından döğüi- dile jandarmalar tarafından darp ve işkence 

meşinden şikâyet. edildiğinden bahsile şikâyeti havi Sulya köyün

den Isaoğlu Haşan imzasile N’üksek Reisliğe 

gönderilip encümene verilen arzuhal üzerine 

keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuştu. 

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Müştekinin pederi Haşanın tütün kaçakçı- 

larile vukua gelen müsademede hem fiil bulun

duğu tesbit edilerek hakkında tutulan zabıt 

varakasile birlikte Cümhuriyet Müddeiumu

miliğine teslim edildiği ve binaenaleyh bu 

baptaki iddianın vaki ve şikâyetin varit olma- 

dığı anlaşılmış olmakla keyfiyetin kendisine 

; bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

575 29-111-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Bayram Ef.

Sabık talısilmemuru. 

Bakırköy ünde Yeni 

mahallede tayyareci 

Fethi B. sokak No. 7 

hanede.

İstanbul.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Tekaüt maaşı tahsis | 

ve bir memuriyete 

tayin edilmemesinden 

şikâyet.

707 ' Hakkı Ef.

2189 Tramvay caddesi  ̂

I No 7
Merkez pansiyonunda 

: Sirkeci-İstanbui.

Firari muamelelerin

den dolayı memle

ketin menfaatlerine 

mugayir karar su- 

duruna meydan ve

rilmemesi.

735 Derviş Kemal H. ve İhya ettikleri mahal

22İ5 arkadaşları. bedelinin taksitle

Avukat. tediyesi .

Manisa

Bakırköy Tahsil memurluğundan tasfiyeye 

tâbi tutulmuş ve indelmuhakeme beraetine ve 

Şûrayi devletçe de tasfiyesinin refine karar 

verilmiş olduğu halde ne tekaüdü icra, ne de 

bir memuriyete tayin edildiğinden bahsile 

şikâyeti havi Bayram imzasile Bakırköyünden 

gönderilen arzuhal encümene verilmekle keyfi

yet Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Müstedinin muvafakatile mezkûr kazanm 

on lira maaşlı piyade tahsildarlığına tayin 

edilmiş olduğu anlaşılmış ve şu suretle dileği 

imkân dairesinde yerine .t^etirilıııiş olmakla 

keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

576 29-111-1933

Devletler arasında münakit bir muahede 

ve itilâfnameye istinat etmeyen ve firarilikleri 

resmen müseccel bulunanların batıl iddialarının 

vücuhu adide ile merdut ve bitaraf azalann 

vazifesi haricinde bulunduğundan bahsile me- 

nafii memlekete muhalif karar sudııruna mey

dan verilmemesi yolunda bazı mütaleatı havi 

İstanbuldan Hakkı imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal encümene verilmekle okun

du ve icabı konuşuldu:

Mumaileyhin iddiası kanuna uygun olmıyan 

bir meseleden şikâyeti mutazammm olmayıp 

devairi Devletin vazifesine müteallik umum' 

mülâhazatı havi bulunmasına ve dahili nizam

namenin mündericatına göre bu gibi hususata 

encümenimiz muhatap olamayacağına binaen 

bu bapta yapılacak bir muamele olmadığının 

müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

29-111-1933

Oediz çayı metrukâtıncian bulunan araziyi ihya 

ederek üzüm çubuğu diktikleri halde Mâli

yece bedeli misil takdirile bunun defaten 

tahsili cihetine gidildiğinden mezkûr bedelin 

taksitle tediyesi talebini havi Manisadan avukat 

Derviş Beyle arkadaşları tarafından Yüksek 

Reisliğe çekilen telgrafname encümene veril

mekle keyfiyet Maliye vekâletine yazılmıştı.
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Arzuhal vcroiıloriiı
55 adı, sanı ve olur-

(İlıkları yor

Arzıılıal lıulasası l ^ iK ' i in u ' i ı  kîU'arı vc  IK* S(‘lx*|)i(‘iı v c i ' i l d i ^ i

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

A\üstedilerin Gediz çayı nıetrukatını fuzu- 

Iriı iş.î al elmiş oldukları ve burasının ihya 

edildiği hakkındaki iddiaları ınevzubahs olaına- 

yıp bilınüzayede satılması muktazi iken «arsey 

ledikleri çubuklarden mütevellit masrafları 

llazinec^" nazarı dikkate alınarak mahalli idare 

heyetince takdir olunan bedeli misli peşin 

verdikleri halde şa.ijillerine temliki hususunun 

mahalline tebliğ kılındığı anlaşılmış ve hu 

hale nazaran müstedilerin taleplerini isala 

imkân bulunmamış olmakla keyfiyetin kendi

lerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

T 7 8 2Q-İII*!Q3,^

209 Ahmet 1 iamdi lif. 

If)ö7 ( Avukat )
Binnaz 11. vekili. 

Sivas.

Miktadın ölüınüne A\ü\'ekkilesinin oğlu Miktadın ölümüne 

sebep olan Ali Rem- sebep olduğundan dolayı altı ay hapse \e \e- 

zi hakkında kamı- resesine 600 lira tazminat itasına mahkûm 

' nun icabatını yap- olan şoför Ali Remzi Efendinin mahkıım 

mamalanndan şikâyet, olduğu tazminatın ne mumaileyhten ne de ke

fili Osman I:f. den tahsil edilmekte bulundu

ğundan bahsile şikâyeti havi Ahmet llilıni im- 

zasile Yüksek Reisliğe s^önderilip encümene 

\ eriien arzuhal üzerine keyfiyet Adliye vekâ

letinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Müstedi Hilmi Beyin borçlu aleyhine yap

tığı takibatın semeresiz kalarak borçlunun ac

zi sabit olmasına mebni bir kıta ( borç öde

meden aciz vesikası ) verildiği ve bilâhare 

suçlunun tahliyesine kefalet eden Osman Ef. 

aleyhine vaki takip talebi üzerine de mumaileyh 

tarafından yapılan itiraz neticesinde Asliye ce

za mahkemesince suçlu Ali Remzi iifendiden 

ÖOO lira tazminatın tahsiline karar v’erildiği 

ve müstedinin istinat ettiği kefalet ise suçlu

nun mahkemece istenildiği zaman getirilmek 

; üzere kefaletle tahliyesine ait olup deruhte

' ' ettiği vazifei kefaleti ifa etftıiş bulunduğundan

' mumaileyhin mezkûr tazminatla mülzem olamı- 

' yacağma ve bu suretle alacaklı \ekilinin ka

nunen şayanı kabul görülemeyen iddiasının 

' reddile takibatın muvakkaten iptaline karar 

, . sadır olduğu beyan kılınmıştır.
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x\.ı-zuhal vi'iTiıleı-in 

g Z  adı, sam ve otur- 

duk la r ı  yor

Arz\ıhal lıuIAsası Kucİİiikmi kaı-;\rı vc ııc s(‘i)(‘pt(‘iı verild iğ i

İcabı konuşuldukta:

Cereyan eden bu icra işinde bir kanun

suzluk üöriilınenuş ve ınüstedinin iddiası varit 

bulunmamış olmakla keyfiyetin kendisine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tariiıi 

570 2Q-IIl-103:3

860 A. Kadri f:f.

2M  ) Arazi tahrir müdürü. 

A\açka.

Maksız yere vekâlet 

emrine alınmasından 

şikayet.

3()ö 

1 7ÖÎ

Safi lif.
\\ '1 . merkez 

dürü.

Sivas.

nm-

Oğlu içjn verdi.Cn 

mektep taksitinin 

iadesi.

Siirt vilâyeti varidat müdürlüğünden haksız 

yere \-ekâlet emrine alınarak mağdur edildiğin

den ve istihkakı olan varidat ve mal memur

luklarından birine tayin edilmediğinden bahsile 

şikâyeti havi Kadri imzasile N'üksek Reisliğe 

(^(Hiderilip encümene \'erilen arzuhal üzerine 

keyfiyet \\aliye vekâletinden sorulmuştu.

Oelen karşılıkla buna bağlı olan mahalli 

defterdarlığiiıın tahriratı sureti okundu ve 

icabı konuşuldu;

A\ezkûr defterdarlığın tahriratı suretinde 

iL̂ österilen esbaba ve verilen izahata nazaran 

mumaileyhin vekâlet emrine alınması isabete 

makrun olup bunda bir .tjûna yolsuzluk ve 

haksızlık bulunmadığı ve şukadarki ahiren ö5 

lira ücretle Maçka tahrir memurluğuna tayin 

edildiği anlaşılmış olmakla keyfiyetin kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

580 29-111- 1933

İstanbul lırkek lisesi talebesinden bulunan 

oğlu Ceznıi lifendi leyli, meccani olarak tah

siline devam etmekte iken meccanî talebenin 

çıkarılması hakkında verilen emir üzerine biz- 

zarure birinci taksiti tediye eylediğinden ve 

ahiren kendisinin kudretsizliği tebeyyün etme

sine mebni mumaileyhin meccanen kabulü ci

hetine gidildiğinden bahsile evvelce tediye ey

lediği taksitin iadesi Safi imzasile Sıvaslan 

Yüksek Reisliğe gönderiîip encümene verilen 

arzuhalde talep edilmesi i'ızerine keyfiyet Ma

arif vekâletine yazılmıştı.

Oelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Mumaileyh Cezmi Efendinin meccanilikteiı 

çıkarılması üzerine taksiti verip ücretli leyli 

olarak kaydedildiği ve bir müddet bu suretle
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Arzuhal veren lor in 

<*i(h, sanı ve otur

dukları yor

Arzuha l hulâsası K i k û I i i k *!! k a ra n  v(‘ İli' s c İ K ' p t n ı  veri İd i ld i

devam ettikten soıırn pederinin tahakkuk eden 

vaziveti üzerine tekrar ı-̂ ansiyona meccani ola

rak kaydedildiği ve şu kadar ki evvelce alınan 

taksitin vezneye teslim edilmiş olmasına mebni 

müstediye iadesine imkfn bulunmadığı anlaşıl

mış olmakla talebini tervice imkân olmadığı

nın müstediye bildirilmesine karar verildi.

' Karar Ko. K. tarihi

770

2254

ar-Ali 1̂1 za f:t. ve 

kadaşlan.

Evkaf memuru sabi 

kı .

Merzifon.

iMahkûmiyetk-rinin

affi.

937

2422

Süleyman Ef. 

Üçlerbey mahaUe- 

sinde.

Sabık polis memur

larından.

Sivas.

Tasfiyesi refedildi- 

ğinden bir memu

riyete tayini.

2Q*I1M933

Bigayri hakkm ağır hapis cezasile ve taz

minatla mahkûm edildiklerinden bahsile affe 

mazhar edilmeleri Merzifon sabık evkaf me

muru Ali Rıza ve kâtibi Ömer imzasile Yük

sek Reisliğe gönderilen arzuhal encümene 

verilmekle keyfiyet Adliye vakâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Müstedilerin zimmetlerine para geçirmek 

ve bazı makbuz dip koçanlarının tarihlerini 

tahrif etmek suçlarından ve saireden dolayı 

Amasya ağır ceza mahkemesince indelmuhake- 

me beşer sene ağır hapislerine ve ihtilâs eyle

dikleri mebaliğin tahsiline ve bu miktar nis- 

betinde ağır para cezasile mahkûmiyetlerine 

karar verilerek hükmü \akiin derecatı meha- 

kimdcn geçerek kesbi katiyet eylediği ve hü

kümde hiç bir hatayı adli mevcut olmadığı 

beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta;

Müstedilerin afleri için kauuni bir sebep 

görülememiş olmakla taleplerinin tervicine 

imkân olmadığının kendilerine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

582 29-111-1933

Sivas vilâyetince hakkında müttehaz tasfiye 

kararı Şûrayi devletçe refedildiği halde kendi

sine henüz bir memuriyet verilmediğinden 

bahsile şikâyeti havi polis memurlarından Sü

leyman imzasile Yüksek Reisliğe verilip encü

mene tevdi kılınan arzuhal üzerine keyfiyet 

Dahiliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Tasfiye kararının refi üzerine keyfiyet vilâ

yete tebliğ edilmiş olup ancak tali memurla-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulasası | E ıi('iin ıe]i k a i ’n i ‘1 ve ıu ‘ sebep ten  v e r i ld iğ i

nn tayin hakları vilâyetlere ait olduğu beyan 

kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Filhakika hu gibi tali nıcnıurlann istihdam

ları vilayetlere mevdu salâhiyet cümlesinden 

bulunmasına mebni mumaileyhin arzu ettiği 

vilâyete müracaatle memuriyet talep etmesi 

lâzımgeleceğinin kendisine bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

583 29-111-1933

Q50 Davut Ef. ve ar. 
2435; M ü ltec iler namına 

Sa im beyli.

Kendilerine tahsis Kendilerine tahsis kılınan arazinin borç- 
edilen arazinin mec- ' lanma suretile verild iğ i cihetle şimdiye kadar 
canen tescili ' tesciline muvaffak olamadığından bahsile bu

! arazinin son tasfiye kanunu m ucibince diğer 
m uhacirler gibi meccanen tescili talebini havi 
S^m beyliden m ülteciler namına gönderilen 
arzuhal encümene verilm ekle keyfiyet Dahi- 

' liye vekâletinden sorulmuştu.
Gelen karşılık m ütaka ve icabı müzakere 

olundu:
V ilâya tı Şarkiye m ültecilerine tahsis olunan 

hanelerin iskânı adi derecesinin namlarına 
meccanen temliki kanun iktizasından ise de 
arazinin meccanen temliki hakkında ahkâm 
m evcut olm adığı anlaşılm ış ve binaenaleyh 

, taleplerinin isafına imkânı kanunî görülm em iş 
! olm akla keyfiyetin müstedilere b ild irilm esine
i karar verild i.

Karar No. K . tarihi

584 29-111-1933

066 Tahsin Bey.

3669 Sabık Lice malmü- 

’ dürü.
Divarbekir.

Maaş ve harcırah 

verilmesi.

Lice kazası malmüdürlüğündc müstahdem 
iken işten el çektirilerek bilâhare vekâlet em
rine alınmış olduğundan ve maa aile avdet 
harcırahile 1777 numaralı kanuna tevfikan 
maaşlarının itası hakkında vaki olan nüiracaa- 
tinden bh' semere hâsıl olmadığından bahsile 
şikâyeti havi Tahsin imzasile Yüksek Reisliğe 
gönderilen arzuhal encümene verilm ekle keyfi
yet M aliye  vekâletine yazılm ıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu:

îşten men edilip  muhakeme altında iken 
\'ekâlet emrine alınan memurlara muhakeme
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Arzuîıaf verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

622 
21 02

Arzu l ia l  lıulâsası EiK'intıeıı kai'îirı ve n o  S(‘h c p t o ı ı  verild iği

' neticelenmeden 1 777 numaralı kanuna tev fi
kan maaş ve iıarcn'ah verilmesi muhtacı tefsir 
görülerek keyfiyet M eclisi A liy e  arzedilmiş 
olmakla mumaileyhin tefsir neticesine intizar 
etmesi zarurî olduğunun kentlisine b ild irilm e
sine karar verild i.

Karar K o . K . tarihi 

2Q-11I-1933

Eyyüp  Rahmi F.f. ' 
Van m ültecilerinden. 
Ham ankuriu mahal
lesi No. 20- 
Adana.

Tahsis edilen hane
nin veraset vergisin
den istisnası.

634 1 İhtiyar heyetleri 
66 5 ' İmroz.

fillerindeki tasarruf 
vesaikinin harçsız 
olarak tescili hak- 
kındaki müddetin 
temdidi.

585

Q26 senesinde iskân dairesince kendisine 
tahsis edilm iş olan hanenin bedelsiz uhdesine 
geçtiğinden dolayı emanet suretile 134 liıa  
veraset ve intikal vergisi tahsil edildiğinden 
balısile şikayeti havi liyyüp Rahmi imzasile 
Adanadan Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal 
mütalea ve icabı müzakere olundu;

İstihkak mukabilinde veya iskanı adi haddi 
dahilinde bedelsiz olarak yapılan tem liklerin 
ivazsız telâkki edilmeyeceğine nazaran d iğerleri 
müstesna olmak üzere bu kabil tem liklerin 
veraset ve intikal vergisine tâbi olm am aları 
M eclisi A lice  721 numaralı ve 30 haziran] 932 
tarihli kararla kabul buyurulm uş olduğundan 
müstedilere tahsis edilen hane bu hükme teva
fuk ediyorsa mahallî mal memuruna müracaat 
etmesinin müstediye bild irilm esine karar verild i.

Karar No. K . tarihi

586 29-111-1933

Yunan işgalinde noterler ve memurlar tara
fından tanzim edilen tasarruf vesikalarının 
kabulü hakkındaki ] 123 No. !ı kanunun tayin 
ettiği müddet zarfında bazı zarurî sebepler 
ilcasile tebdilen namlarına senet almamış 
olduklarından balısile bu müddetin temdidi 
talebini havi İmroz ihtiyar heyetleri tarafından 
gönderilip encümene verilen arzuhal mütalea 
ve icabı müzakere olundu;

Bozcaada ve İmroz kazalarında tarihi istir
datlarına ve mezkûr kanunda tadat edilen diğer 
mahallerde de ey lııl 1 3 3 5  tarihine kadar cere
yan eden tasarruf muamelelerine münhasır 
olmak üzere mezkur 1123 numaralı kanunla 
kabul edilen hüküm, 2057 numaralı ve 5 
temmuz 1932 tarihli kanunla iki sene daha 
temdit edilm iş ve müstedilerin bu kanunda
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2  Arzuhal vereııleriıı 

g adı, sanı ve otur-

 ̂ dukları yer

Arzuhal hulâsası Eııciiıııcn kanıi'j ve ııe scbo])ten verildiği

ıruinderiç şeraiti haiz oldukları takdirde bundan 
istifadeleri tabiî bulunmuş olm akla keyfiyetin 
ona göre kendilerine bild irilm esine karar 
verild i.

Karar No. K . tarihi

587 29-111-1933

977 i. Z iya 'f^ . ve arka- ' Tekaüt ikramiyele-
2464 daşları. ' rinden buhran ver.L-i-

D ivan ı temyizi askeri si kesilmesinden
azalığmdan mütekait şikâyet.
Kaym akam .

Tahsisat kalmamasına mebni olbaptaki kanu
nun neşrinden sonra aldıkları tekaüt ikram i
yelerinden buhran vergisi kesildiğinden bahsile 
şikâyeti ha\i mütekait kaymakam Z iya  Bey 
ile arkadaşları tarafından Yüksek Reisliğe 
g(")nderilen arzuhal Encüm ene verilm ekle key
fiyet M aliye  vekaletine yazılm ıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu;

1890 No. lu iktisadi buhran vergisi kanu
nunun muvakkat maddesinin ikinci fıkrası, 
kanunun m eriyeti tarihinden sonra tediye 
edilen ve gayrim uayyen istihkaklardan madut 
olan ikram iyeleri bu tarihten evvel tahakkuk 
etmiş olsa dahi vergiye tâbi tutulmakta olm a
sına nazaran m um aileyhim in mezkûr kanunun 
meriyeti tarihinden sonra aldıkları ikram iye
lerden buhran vergisinin kesilmesi zarurî 
bulunmuş vebinaenaleyh yapılan muamelede 
bir kanunsuzluk görülmemiş olmakla keyfiye
tin müstedilere bild irilm esine karar verild i.

Karar No. K . tarihi

588 29-111-1933

Rs. A\- M- Kâ.
Rize İstanbul • Muğla 
Afif Ziyacttin

Aza
Amasya
Nafiz

Aza 
Bursa 

M. Fehmi

Aza 
Gazi Antei'» 

Şahin

Aza
liakâri

İbrahim

Aza
İsparta

İbrahim

Aza 
Kayseri 

A, Tevfik

Aaz
Kocaeli
Kemal

Aza
Mardin

Abdiirrezzak

Aza
Sivas

Ziyaettin

Aza 

Yozgat 
Ahmet Cevdet
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

A. Mustafa 

ar.

Giresun.

Arzuhal hulâsası Eııciinıen karan ve ne sebepten verildiği

Kalfazade Ali Rifat 

R. ve ar.

Ordu.

Öıneroğlu Refet B. 

ve ar.

Sinop.

Alioğlu Mustafa B. 

Turan mahallesi. 

İsparta

Keçecizade Memet 

B. ve ar.

(Adresi yoktur)

Halfetili Ali efendi 

oğlu M. Hamdi B. 

Kurbu kayacık ma

hallesi.

Gazi Antep

Riza B.

Turan mahallesi. 

İsparta.

Ayşe H.

Müteveffa Yahya 

Çavuş zevcesi. 

Camii kebir ma

hallesi.

Ezine.

Kalfazade Ali Rifat 

B. ve ar.

Ordu.

B. ve Emlâki milliyeden 

satm aldikları malla- 

rmın taksitlerinin 

uzatılması H.

Bu arzuhal ve telgraflar okundu:

Bu yolda satılan emlâk bedellerinin taksit

leri kanunla tayin ve tahdit edilmiş olmasına 

göre bu hususta encümenimizin tayini mua

mele etmesine imkân olmadığının anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

589 17-1V-1933



-  2 -

cd Arzuîıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Çevriye H. 

Abdullah Fi. kızı. 

Tortum.

Arzuhal hulâsası ! JCncÜHieıı karai'i va ııe sebeplen verildiği

Müştak B. 

liuşap nahiyesi mal

müdürü sabıkı.

Van.

Cephanecizade Hü

seyin B.

Ahiyusuf mahallesi 

Antalya.

Camuzoğlu Hüseyin 

B. ve ar.

Borçika.

Kendisini cebren 

kaçıranların mesuli

yetini istiyor.

Vaki müracaati ön

ce isede tahsis mu

amelesi yeni tekaüt 

kanununun meriye

tine müsadif oldu

ğundan yeni kanun

dan istifadesini is

tiyor.

Meclise verilen ida- 

rei hususiye me

murları tekaüt ka

nununun tesrii ted

vinini istiyor.

Hariçten itlıal ettiği 

mallar için güm

rük resmi bilhesap 

alındıktan ve hatta 

müstehlik eline geç

tikten on ay sonra 

azamî tarifeden he

sap edilmek sure

ti le üç yüz lira

dan ziyade güm

rük resmi fazlası is

tenilmekten şikâyet

Bu lelfîrafhırla livlon kaı-şılığı okuıuhi;

Adliye vekâh'tiniiı karşılığııuhı hu kızın ai‘- 

zusile kaçtığı yazılıyoi’.

liu  iş adlî tahkikat ve 'iTuıhakenuıta laallûk 

ediyoı-. Adlî işleıv müdahaleye encümenimizin 

salâhiyeti ülmadığınm anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

'590 17-IV-1933

J^u arzulialle karşılığ ı okundu :

Kncümcjıimizin eski kanaati de hu şikâyeti te

yit ed(‘cek ve(,‘lıile idi. Fakat Muhasebelei’ divanı 

hu keyfiyeti aksi telâkki ederek vi‘ l)unu iiıti\a 

1‘den cetveli Muhaseheler divanı encümeninden j;e- 

çerek Yüksek ^Meclisin kararına iktiran etmiş ol

makla muta bulunduğundan müştekinin dileğinin 

yerine <;etirilmesine imkân kalmadığının anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

591 17-İV-I933

Bu ai'zuhallc karşılığı okundu;

Teşriî işler muayyeiı mecralarda ta.hiî seyrini 

takip edeceğine göre arzuhal sahibinin isticali na- 

hemahaldir.

Karar No. K. tarihi

592 7-IV-1933

Bu telfijrafla karşılığı v(‘ hu hususta mukadde

ma verilmiş olan 27 - XM - 1931 tarih ve 3-t 

numaralı encümenimizin karan okundu:

(Jağırılan (J. l. Hukuk müşavirinin izahatı 

dinlendi.

Zikrolunan kararımızda İveşat ve Küs- 

teın Efendi ve arkadaşlarının Kusyadan ithal 

ederek f*;ümrük re-smini verdikleri tüccar emti

asını bittabi maliyet kıymetini ve bu nishete göre 

kâr ve zararı hesap ederek elden çıkardıkları iein 

bilâhare fazla gümrük resmi tahakkuk ettirilip 

istifa edilmesi zararlarını mucip olacağına ve 

binnetice ithalâta ait bu 'mükellefiyetin şahısla

rına raci kalan bir mükellefiyet mahiyetini alaca-
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cd
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Arzuhal verenlerin 

acil, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encüm en k .ırarı ve ne sebepten veı*ildiği

Zeki B. Umumî af istiyorlar.

Rize hapishanesinde.

Rize.

Yaşar B.

Samsun hapishane

sinde.

Samsun.

1 lamdi B.

Cebelibereket hapis

hanesinde.

Cebelibereket.

1 O. İzzet B.

Osman Efendioğlu

Bürhaniye tevkifha

nesinde.

Burhaniye.

Mamit Makkı B.

Urfa hapishanesinde.

Urfa.

Kerim o^lu Hüseyin

B.

Tavşanlı hapishane

sinde.

Tavşanlı.

Mustafa kaptan.

İstanbul hapishane

sinde.

İstanbul,

^rna »iirc l)u keyfiy ı 't in  m uvaf ık ı  madolol 

nu‘(li}»:in(k‘iı an ı ı ı ı lau  faz lan ın  tahsil o lunm am as ı

na karar  vorilnıiş ve hu  !;iikâyotiıı dah i buna  m ü 

masil v(‘ m u tah ık  ı l)u lundn^u dairesinin eovahın- 

(laıı ve <i,ünııiik hukuk  m üşav ir in in  encümenim iz

deki izaJıatındaıı anlaşılmasına nazaran m uva f ık ı  

n ıadelet ve n iâ n i i  m a ffdu i ’iyet olan m ezkûr  m u 

kaddem kara r  vc'ehile m um aileyh im adan  hu faz

lan ın  a l ınmamasına ekseriy(>tl(' karar verildi.

Karar No. K. tarihi

593 17-1V-1933

B u  arzuha lle r  o k u n d u :

U m u m î  a f  i lâ n ı  H üküm e t in  fîöreeej^i lüzum  

üzerine kanun  tedvin ine m ü tevakk ıf  o ld uğuna  }»:ö- 

iT tay in i muam (‘leye b ir  mahal o lm ad ığn ı ın  an la 

tılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

5Q4 17-IV-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Sait Faik B. 

Turs^utlu hapislıane- 

sinde.

Turgutlu.

Rıza R.

Eslilıa zabiti ( züz- 

başı) Alay 2Q •

Memet Alioğlu Os

man B.

Mahkûm, sabık Eşki- 

şehir tahriri arazi 

komisyonu mesaha 

memuru.

Eskişehir.

Arzuhal hulâsası

Himmetoğlu Osman 

Bey.

Yassı Möyük köyün

den.

Denizli - Acıpayam.

Saffet B.

Sabık Maliye memur

larından.

Şahabettinpr.şa ma

hallesi.

Edirne.

M. Nuri B. 

Mülâzım evvellikten 

mütekait.

Nafıa ambar me

muru.

Denizli.

Nedim B.

Piyade binbaşılığın

dan mütekait.

Nafıa dairesinde 

baştamirci.
Denizli.

Çok olan çucukları- 

nın yatı mektebine 

alınması.

Açıkta kaldığından 

dolayı maaş alması

na kanun müsait 

değilse bir tefsir 

veya kanun tedvini 

ile bu hakkın baîışe- 

dilmesini istiyor.

Ücretli memur ol

malarına rağmen 

mevzuatı ahire ile 

tekaüt aylıklarının 

kesildiğinden şikâ

yet.

Encümen kurarı ve ne sebepten verildiği

Bu arz ııhalle  kaı-şılığı o k u n d u :

Arzuha l sah ib in in  iki (.'ocuğunun yatı mektc- 

hino a lınması temin edilm iştir . O yohhı hal)(‘i- vo- 

ı-ilmesinc' karar  verihli.

Karar No. K. tarihi

595 17-IV-1933

Bu arzuha l o k u n du :

lOneümenimiz kanun la  bahşedilen hak la r ın ı  te

min edemeyenlerin şikâyetlerin i tetkik edip mu- 

lıalif i kanun  hak balışetmesine imkân o lm ad ığ ın ın  

an la tdm as ına  ka ra r  verildi.

Karar No. K. tarihi

596 17-1V-1933

B u  arzuhal o kundu :

K anun  hüküm le r in in  l ıüsnü ta tb ik ından  m üte 

vellit şikâyetl(M'i tetkike im kân  o lm ad iH im n  an 

lat ı lmasına karar  verildi.

Karar No. K. tarihi

597 17-IV-1933
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Is Arzuhal verenlerin 

g ^ i adı, sanı ve otur- 

^  I dukları yer

Kemal B.

Mütekait kidemli 

yüzbaşı.

Söğütlü çeşme cad

desi No. 286 

İstanbul - kadıköy

Memet B.

Çakırcı Haşan paşa 

malıallesi Saray so

kağı No. 19 

İstanbul - Üsküdar

Mazhar B.

Deniz birinci mülâ- 

zimliğinden müte

kait.

Muallim Adalet ha

nım hanasi.

İstanbul.

Dutluk • Göztepe

Emin Ağaoğlu Mah

mut B. ve Ar.

( Adresi yok ).

Memet Nuri Ef.

Hiidızade.

Bayburt.

Safiye H.

Şirketi Hayriye mü

dürü Hüseyin Hâki 

Bey merhumun kızı. 

Selman ağa şeyh 

camii sokağı No. 4 

Üsküdar İstanbul.

Arzuhal hulâsası | Encüm en kaı*an ve ne sebepten ver ild iğ i

Tekaüdüne ait mu

amele dolayısile ka

nunun tefsirini isti

yor.

Matbuat kanununun 

tadili münasebetile 

matbuat cürümleri 

hakkında af yapıl

ması isteniyor.

İltizam ettiği bele

diye rüsumunun tak

sitlerinin tecilini 

istiyor.

Emniyet sandığına 

olan borcunun teci

lini istiyor.

Bu arzuhal ükıındu:

Tofsir istihsali toşnî ve icrnî salâhiyotlore ait 

olup diğoi’ sınvtlc vukua >̂o1oîi talej)h'riu tetki- 

kiuo teşkilâtı esasiye kanuuumuz müsait olnıadı- 

Ö:ınm anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

598 17-1V-1933

Bu arzuhal okıuulu:

Umumî af Devlet siyasetinin ieahııuı j»'öre mîiJı- 

sus bil* kanun vazile mümkün olaeağına »öre tayi

ni muameleye ma/hal yoktur.

Karar No. K. tarihi

599 17-1V-1933

Bu arzuhal okundu:

Bu yolda yai)ilan iltizaimların neticelerinden 

dolacak kâr ve zarar müteaıhhidine ait olması ta- 

hiî ve fevkalâde ahvalde'kavaidi umumiyoye göre 

malıkemeye müraeaat hakkı mahfuz olduğunun 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

600 17-1V-1933

Bu arzuhal okundu:

^ahsiy(‘ti hükmiyeyi haiz hu gibi hususî mücfî- 

ses(*l(“rin ıTnuaımelâtına müdahaleye imkân olmadı- 

ğııun anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

601 17-IV-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

F^agıp Rıfkı B. 

OsmanlI bankası sa

bık memurlarından. 

Ahmcdiye mahallesi 

No. 369.

İstanbul - C'skiidar.

Cemal B.

Mülga istinaf mah

kemesi azasından. 

Cebelibereket.

M. Şükrü B.

Van tapu müdürlü- 

o;ünden mütekait. 

Camii şerif mahalle

sinde.

Mersin.

Ahmet B. ve arka

daşları.

Dava vekili.

Gazi Antep.

Arzuhal hulâsası KiH'iinK'u kıiTîVTi ve iK‘ sobepteıı verild iğ i

Müruru zamanla as

habının hakkı sakıt 

olan banka ve sigor

talardaki paraların 

Devlet menfaatine 

ait olması hakkında 

Maliye vekilliğine 

yolladığı arzuhalin 

izahatı dairesinde 

yapılmakta olan me\'- 

duatı koruma kanu

nuna sarahat konul

masını istiyor.

Devlet hizmetinde 

kullanılmaması için 

verilmiş kararın av

ukatlığına da teşmil 

edildiğinden şikâyet

Aidatla bııinnduğu 

memuriyetlerin teka

üt müddetine ilâve

sini isliyor.

Avukatlık kanununun 

tadili ile eski şekil

de icrayi meslek 

etmelerine müsaade 

verilmesini istiyor

lar.

ni'zuhal o k ın u h ı :

Kantin tedvini le.şkiirıtı osasiyiMiin tayin ('tli^;i 

ıi!<ule Y(‘ tadil tek lil lori dah i tası-ilı o lunan  salâh i 

v('tl(‘r(‘ ait ohhığıUKhın an la t ı lm asma karar v.‘- 

lildi.

Karar No. K. tarihi

002 17-IV-1933

Bu ai’zuhal okundu:

İI(\vi‘ti nıaıhsusa ve âli ka ra r  heyetlernıin mii- 

karrera tnu  tetkikt( ‘n .Vb'clisi âli kararile i'neü- 

nıeniıniz menedilm iş ohnasına ve hahusu.^ Devlet 

işind(‘ k n l lan ı l ın a ına la r ı  t a k a r r ü r  ledenlerin a v u 

katlık ta yapaınayaea}i:ı ahiren B. M. I\1. inde t(‘t*- 

sir ('dilmesini* ^'ör(' tayin i nuıa.meh*ye mahal olma- 

ı l ığ ınu ı an lat ı lmas ına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

603 17-IV-1933

l>u ai’zi’.hal okundu:

'['(‘kaü t lü^e  esas olması lâzım<>’elen momui'i- 

yetler yeni tekaüt kanu ıu ı  ile musai'i'ah v(' m u k an 

nen o lduğuna  ,ı>'öı-e tay in i muameleye mahal o lm a

d ığ ın ın  an la tdm as ına  ka i’ar verildi.

Karar No. K. tarihi

604 17-1V-1933

Bu arzuhal okundu:

Kanun tadili teklifine salâhiyet, teşkilâtı esa- 

siye.mizle muayyen salâhiyetlere ait olduğuna gö- 

r(' hu ımüraeaat hakkında tayini muameleye ma- 

l;al olmadığnun anlatdmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

605 17-IV-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları y(>r

Q42 i Sabri B.

3645İ Mııstantık.
M. KetTialpaşa.

Mitat B.

F:rkek Lisesi 3 ün

cü sınıf talebesin

den 97 numaralı 

Kastamonu.

Nazmi Nuri B. 

Milli sanayi birliği 

umumi kâtibi. 

İstanbul.

M. Niyazi B. 

Buharlı silindir ma

kinisti.

Balıkesir.

Şerafettin B.

Hacı Hüsrev mahal

lesinde Tahta köprü 

sokağı No. 56 
Kasımpaşa - İstanbul

Arzuiıal hulâsası K ııcünıiîiı k am r ı vo no 8e))(‘pt('iı verild iğ i

Talebile memuriyeti 

talıvil edildiği hal

de harcırahı veril

mediğinden şikayet.

Liseye meccanen 

kaydini istiyor.

Tahan fabrikalarının 

tasiriıaneden addi 

için kanunun tefsiri

ni istiyorlar.

Yol müteahhidinden 

alacağı olan paranın 

tahsilini veyahut 

nafıadan alacağı pa

radan kesilmesini 

istiyor.

Deniz fener idarele

rinde kendisine bir 

hizmet bulunmasını 

istiyor.

Hu ;ıı-zuh;ılle kai 'ş ıh^ı oku iKhi;

.Mumaileyhin şahsî .s(‘])i‘p ve arzıısih* yap ılan  

lahv il nmanu'lesiıtiıt I)(‘vlc1c bir külfet \c ıncc- 

buriyt'l laıinnil (.‘(jcınt'yecefiiın' da ir  olan Di'vlct, 

şûı-ası kararı do ^ ru  j iö rü ldüö 'ünün  an lat ı l ınas ına 

karar Aerildi.

Karar No. K. tarihi 

60Ö 17-IV-l(J33

r>n aîv.ulıal v(' kaı-şılıyı o k u n d u :

Lise>(‘ mc(‘('an1 !i,irni(‘k i(;in nıüsal)aka iıntilıa 

nnıı kazanmak lâzım ohhiKuna ^üre o yolda Icşeh- 

hüsie hıılunımasının an lat ı lmas ına karar \c- 

rildi.

Karar No. K. tariiıi

007 17-1V-1933

Hu arzuhal o k u n d u :

K anun la r ın  tedv in i }j,il)i tadil \e tetsirini tek 

l if  h akk ı  da teşk ilâ t ı  esasiyenin -tayin e tt iğ i salâ 

illiyetlere mahsus o ld uğunun  an lat ı ln ıasn ıa Kara?- 

verildi.

Karar No. K. tarihi

608 17-1V-1933

Hu arzuhal o k u n d u :

Bu  ”'ihi ih t i lâ f la r ın  halli ve ierası mahkemeU'rc 

ait mesailden o ld u ğunun  an lat ı lmas ına karar ve

r ild i.

Karar No. K. tarihi

609 17-1V-1933

Hu arzuha l ükundu.

l i u  lıususî müessese nezdinde ancak kendi te

şebbüsü ile kabil o ld uğunun  an lat ı lmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

610 17-1V-1933
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810

2295

962
3974

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Fatma H.

Kubbeli mahallesi 

No. 2 

Sivrihisar.

1072
3778

971

3574

Mediha H.

Antalya Sıhhat mü

dürlüğünden müte

kait Dr. Ziya Bey 

refikası.

Eski Ali Pş. Başkâ

tip sokağı No 10- 

Fatih- İstanbul.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı vc ne sebei)ton verildiği

Müteveffa zevcinin 

matlubu olan harcı

rahın tesviyesi hak

kında.

Eytam maaşının ye

ni tekaüt kanunu

na göre tahsisi hak

kında.

Sadettin B.

Muhtarı evvel soka

ğı No. 14 Beşiktaş. 

İstanbul.

Zeki B.

Esbak Ayvacık kay

makamı.

Ayvacık - Çanakkale

Divanı Âli ve İstik

lâl mahkemeleri ta

rafından mahkûm 

edilenlere tekaüt hak

larının iadesine mü

tedair olan mev

zuatı ahirenin ken

dilerine teşmil edil

mediğinden şikâyet.

Müstc'cli F a tm a  H an ım  müteveffa  yA'vcinin is

t ihkakı olan löO l irahk  harc ırah bedelini almak 

irin zevcinin vefatı la i ' ih inden itibaren m üddet i 

zar f ında  ve devamlı b ir  sui-etle takil)atta b u lu n 

d u ğ u nu  ifade etmekte ise de işl)u taki[> keyfiyeti

n in 1518 num ara l ı  kaıuu ı aıhkâmıı^a tevfikan tev

sik edilmiş b u lu n duğun a  daiı* 'l)ir kayit ve sara- 

lıat mevcut o lm ad ığnu lan  şayet iddiası veçhile 

ve ka ıu ınu  maJısusuna ti 'vfikan müracaatIcrdc b u 

lunm uş  ise işbu n iüracaat ler i ispat edecek vesi

kaları nereye ve han<j>i tar ih le  ibraz etmiş o ldu 

ğu n u  «göstermesi lâzrrngeleceğinden o sui'etlo ken 

disine an lat ı lmas ına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

611 17-IV-1933

Müracaat sahibi Mediha l l a n ın n n  arzuha li ve 

m(‘iıbutu evrak oku ıu lu :

İcabı <»:örüşüldükte: arzuhal sah ib in in  zevci 

yeni tekaüt k anu ın unu ı  neşrinden evvel tekaüde 

sevkedilımiş ve 1)ilâhare vefat etmiştir. Vefatnı- 

dan evvel zi'vci B ü y ü k  Millet Meclisine müracaat 

ederek yeni tekaüt k anununa  tevfikan tekaüdü 

n ün  icrasıın talep etmiş ise de bu  talebi usul ve 

kanuna  tevafuk etmediğ inden reddedild iğ i A r z u 

ha l encümenin in  10 - X I  - 1930 ve 305 n u m a 

ralı karar ında  yazılıdıi' . B inaena leyh müstediye- 

n in iddia eylediği vecjıile A rzuha l  encümenin in  

işbu karar ı m üteveffan ın  yc'ni k anuna  tevfikan te

kaüt edilmesi hakk ında b ir  h ü k m ü  ih t iva etmediğ i 

cihetle kendisine o suretle an la t ı lm as ına  karar  

verildi.

Karar No. K. tarihi 

6İ2 f-7-IV-1933

Bu  arzuha l okundu :

M uahha r  mevzuatın  m il l î  mücadelemize men

fi hareketleri o lan lar hak lar ındak i k an u nu n  h ü 

küm lerine fîöre taa>A’ün eden neticeleri' şamil ol

m ad ığ ın ın  an lat ı lmas ına karar  verildi.

Karar No. K. tarihi

613 17-1V-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Malil ibralıiırı H. 

Tavaşı i lasan ına- 

lıallesi Feralı sokağı 

No. 65.
Üsküdar - İstanbul

Kemal B.

Hayrettin Çavuş Ayin 

sokağı No. 11 

İ'skiidar - İstanbul

Zehra Celal II.

İlk mektep muallimi 

Sivrihisar caddesi. 

Eskişehir.

Iıjderoğlu Bekir B. 

ve arkadaşları.

Kel Reşit köyünden 

Siverek.

A. i;>ükrü B.

Sabık polis memur

larından.

Adana.

Şevki B.

Şimendifer deposun

da tesviyeci 2501 

Ankara.

Arzuhal hulâsası Kikmİiiu'h kai‘ai‘i v(' ne seİM'pteıı verildiği

1085 numaralı ka

nunun 11 7 inci 

maddesinin tefsirini 

istiyor.

ladei muhakeme is

tiyor.

Memnu hakların ia- 

desile polislik mes

lekine itiıalini isti

yor.

İstiklal

istiyor.

madalyası

Bil arzuhal oku ı ıdu :

Katu ii iun  ted\'iıı, tad i l ,  let'sir ta h ‘])!cı-i teşk ilâ t ı  

esasiye' kam n ıu ı ıu ı ı  tayin ettif>'i salâhiyıMlere mun- 

hasır olduA’Uiıa li'öı-c tayini muameleye mahal ol- 

nıadifîının a ı ı la l ı lmasma karar vci'ildi.

Karar No. K. tarihi

014 17-İV-1933

Bu ar/u lıa l o k u n d u :

lad( ‘i n ıuhak ( ‘ine encünu 'n in ıiz in  m üd aha le 

ye salâliiyı't i o lmayan  ad lî \azairien ohhif ’-umın 

anlat ı lmasına kai'aı- verildi.

Karar No. K. tarihi

015 17-1V-1933

*Bu arzuhal okundu :

-Mcmiuiu hakların  iadesi işi ceza muhakeııu'leri 

k anununun  hüküm ler ine  y’örc' k ın  vei adliyc'yt' ait 

vezaiflen olduKiına ve memuı- tayini hakkı du kuv- 

v('i ieraiyc'ye raci l)uluıulufî:una ?4'ör(‘ o yolda an 

lat ı lmasma kai'ar vei'ildi.

Karar No. K. tarihi

f)16 1 7-1V-1933

Bu arzuhal okundu :

istiklAl madalyası i(;iıı kanunla  muayyi'i ı olan 

talep ve istiıhı müdd( 't in in  ;^e(;miş olmasına o-iin. 

tayini muatneh-yi' mahal o lmad ık ına karai' ve

rildi.

Karar No. K. tarihi 

017 1 7-1V -1933
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Arzuİıal verenlerin 

^  adı, sam ve otur

dukları yer

Omer oğlu Enırul- 

lah B.

Balıklı mahallesi. * 

Kütalıva.

Petlıi B. ve arlcadaş- 

lan.

htibba nıuhadenet 

ve T. cemiyeti umu

mî kâtibi.

İstanbul.

Hulusi B.

Sabık tahrirat katibi. 

Torol.

Hidayet B.

Mütekait binbaşı. 

Erenköy caddesi No. 

38.

Fiostancı - İstanbul.

Arzuhal hulasası Eııciinieıı kai’arı vt> ııe sebepten verildiği

Millî mücadeledeki 

hizmetine binaen 

milli emlakten mal 

verilmesini istivor.

Kazanç vcr.iîisinin 

hiıküınleri hakkında 

mütalea ve mü ta lebe.

Hakkındaki tasfiye 

kararından şikâyet.

Tekaüt aylığı kesil

diğinden ve heyeti 

mahsusadan aleyh

lerine karar verilen 

sivil mütekaitlerin 

tekaüt hakkına halel 

,!:jelmcdiğindej' bah- 

sile şikâyet.

Bu ai‘/uha l o kundu :

\’a1anî hizmeller vicdanî b ir  boın; ()idu^:u 

,u;ii)i Devicl (‘nıval ve enılâkindon iİum- han<?i b ir  

şeyin vi'i'ilınesi b ir  ka ın ınun  vüeudüne tâl)i oldu- 

uu (*ih(‘11(“ tayin i nuıanıeleye mahal oInıadi};nun 

nnla lıhnasına kaj-ar verildi .

Karar No. K . tarihi

618 17-IV-1933

Bu aıv-uhai okuiKİu:

Bu kanun h'şkilâtı esasiyenıi/,in tiiyin e1ti”:i 

t(“şriî safahattan «(‘(inu-kte oh lu ^una  \v tadil hak- 

kr da teşkilâtı esasiye' ile tayin edilen salâhiyet- 

lef(‘ ait bu lunduffuna  nazaran o yolda anlatılma- 

snıa karai' verildi.

Karar No. K. tarihi

619 17-IV-1933

Bu  ai'zuhal okundu :

.Munıaüi'yhin aezi nıevzu))ahs olnıaınasına ve 

tasfiyeyi' s(‘bej) addedilen suihali daiıi aneak b ir  

ınuhakenıe n ırvzuu olup bîlnuılıakeme ])undan be- 

raet etmekle zail ohnasına nn‘))ni varit !H()rülme- 

yen tasfiye karar ın ın  refine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

62ü 17-1V-1933

B u  arzuhal o k u n d u :

B u  " ib i  işleri tetkikten Meclisi A l i  kararile en

cümenim iz  menedilm iş o lduğu  ve arzu'halinde der- 

meyan olunan kıyasa ”'elinc(':

M i l l î  mücadelemize menfi hareket asker vv si

vil memul* s ın ıf lar ında  bu lu n an la r  ta ra f ın dan  ika 

('dildiği halde her iki s ın ıf münti'si])lci'i haklarm- 

(la tci'cttüp ede(‘ek hüküm ler in  farklı olması çok 

tabiî ve izahtan m üstağn i o lduğuna  ^öre bu  yolda 

b ir  kıyas cereyannıa da imkân bu lunm ad ığ ın ın  

an lat ı lmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Rs. M. M. Kâ. Aza

Rize İstanbul ' Muğla Amasya

At/f Ziyaettin B. [Romada] Nuri Nafiz

Aza Aza Aza

Gazi Aıitep İsparta Kayseri

Şahin İbrahim A. Tevfik

Aza

Bilecik

Hayrettin

Aza

Mardin

Abdürrezzak

621

kZ2i

Bursa 

M. Fehmi 

Aza 

Sivas

17-IV-1933 

Aza 

Gazi Antep 

Reşit

Aza

Yozgat

Ziyaettin A, Cevdet
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Zehra il. vc arka

daşları.

( jayri mübadillerden. 

(Adresi yok).

Zorbazade [Tdoğan 

Bey.

Hacı Haşan nıaiıai- 

lesinde.

Uşak.

Yusuf Ziya B. 

Ovizlik- I lasırcıbaşı 

S. No. 80 

Kadıköy - İstanbul.

Hilmi B.

Kurtuluş- Sinemköy 

Tramvay durağı - 

Semine apartımanı 
No. 3 
İstanbul.

M. Nuri B. 
Evlicebabada mukim. 

Eyyüp - İstanbul.

Nazmi B.
Askerlik şubesi mu

amelat memuru. 
Mustafakemalpaşa

Arzuhal hulâsası KiK'iinıen kaı*arı ve ne sebepten verildiği

Oayri mübadillere 

tahsis edilen .^ayri 

menkullerden vera

set verdisi almdığm- 

dan şikâyet.

Kaziyei muhkeme 

hâsıl eden ilâmla 

olan alacağını mâli

yenin vermediğin

den şikâyet.

Müracaatine rağmen 

Ali karar heyeti va

zife müddetinin bit- 

mesile tetkik edil

meyerek kalan işle

rine netice verilerek 

tekaüt maaşlarının 

iadesini istiyorlar.

Açıkta kaldığı müd

dete ait maaşlarının 

'verilmesini temin 

için kanunun tefsi

rini istiyor.

Bu  ar/.ılhiil iU‘s karssılı^îi okundu :

Vuku huhın işarımız üzeı-ini' hu işin katî ))ii' 

hal (;arcsi hu iununcaya kadar taıhsili t(*hii' cdildifi:! 

('(>val)i uchniştir. O yolda an lat ı lmasına karar 

verildi .

Karar No. K. tarihi 

622 1Q-IV-1933~~

Bu arzulia llc kaı-şıli” i okundu ;

Maliye* vi'kâlclinden <>:('k‘n (-evapta hu alacak 

için If)!!} ]unnaralı kanunun  y;ös(erdi^i vt\*hile 

vaktind(‘ mahall î  mâliyesine mü)*af*aat edilmedijîi 

yazdmakfa ise de sonradan (;ıkan 2076 luımaı-alı 

'kanunda aı-zuhal saılıihinin nuiksadına temas eden 

ahkâm hu lu ı ıduy ınu ı ji’öro o yoUla an lat ı lmas ına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

023 1Q-İV-1033

Bu arzuhal okundu :

Mümasil işlerin tetkikinden encümc'nimiz Mec

lisi âli kararile menedilm iş olmasına «i'örc' t(‘tkiki- 

ne halen imkâîi olmadıi^ının an lat ı lmasnuı kai'ar

V(‘i-il(ii.

Karar No. K. tarihi 

624 19-IV-1933

Bu  ai'zuhal o k u ıu lu :

Dt'vh't hazinesindi'U her h an ”;i 'hiı- tediyat ya- 

])dması sariih kaıuuı h ük m ün ün  vücuduna müte- 

vakkrf o lduğurm ^öre tay in i muamt'leye mahal o l 

m ad ık ın ın  an lat ı lmasına karaı- verildi .

Karar No. K. tarihi

625 19-1V-1933
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Arzuha l  verenlerin 

adı, sanı ve o tu r 

duk la r ı  yer

Hacı Hüseyin oğul- 

lanndaıı Ahmet ağa. 

l'epecik ınaiıallesin- 

de.

Simav.

Abıış Ivf. ve arka

daşı.

Vasılı köyü.

Cjazi Aııtap.

Cafer lîfendizade 

Hakkı n.
Kadir lîcnd i ııez-

dinde.

f ĵorçıka.

Hikmet R. 

Atikvalide. Cavuş- 

dere caddesinde No. 

105.

Üsküdar - İstanbul.

Nâznn B.

Halk fırkası Vilâyet 

heyeti idaresi ve en

cümeni daimii vilâ

yet azasından 

Vozgat.

Arzuha l hulâsası Eııcünıon kararı ve ne s(‘l)C'|)U‘iı v(“ril<liği

l'ren kazası netice

sinde kolu sakat 

olduğundan tazminat 

istiyor.

Mahkûmun bin dey- 

ninin icra dairesince 

tecilini istivor.

f^usyada mutazarrır 

olanlara emlâk tev

zii istcnilivor.

Kanunda zikredilen 

nizamname ile iş 

kanununun bir an 

evvel yapılmasını 

istiyor.

Maliye ile müşterek 

olan gayrimenkul 

satılmak ve mecmuu 

kendisi tarafından a- 

lınmak suretile şuyuu 

izale t dilmesinden 

kendisine terettüp 

eden borcun taksite 

raptını istiyor.

Hu arzu ha l  o k u n d u  :

l)(‘iıviry()hı idaresi :ıh‘yh in r  ali olduj^u nuıh- 

keıiKMİc (ia\ii ikann'sim* muhtaç; ohuı l)u işin cncü- 

nii'niıniz tai'at'ııulaıı halü ıu ' imkân olmadr^'inın 

anhılılmasııiîi karar vci-ihli.

Karar No. K. tarihi

626 19-IV-1933

Hu ai'/.uhal ük ı ındu :

Son icra muamelât ve m uknr i 'c ra lm m  tetk ik i

ne salâhiyı'ttar olan eneünjenimizin adlî husıısat 

i(;in tayini muaımele etmesine imkân o lm ad ı^ ınm  

anliitılmasrna karar v(‘)*ildi.

Karar No. K. tarihi

627 ıo-i\'-iQ:r3

Hu arzu ha l  (►kundu;

Teşki l ât ı  esj ısiyemizle müeyve t  olnn mü lk i y e t  

hak k ın a  müt 'ssi r  ol i ihi lecek emva l i  ^ ; ı yc imenku le  

l’. a kk ı nda  eneı i ınenimizce m u ame le  it 'asnıa im k ân  

o lm a d ı k ı n ı n  a n l a t ı lmas ın a  'karj ır veri ldi .

Karar No. K. tarihi

628 19-1V-1933

B u  arzuhal ü k u n d u :

Teşi'iî tetkikat salüisrna ait kalan bu işlei-in ta 

biî meerasındîîn y'('<ımesi b ir zaman işi oldu<5;uıuın 

anhıt ılmasnıa karaı- verildi.

Karar No. K. tarihi

629 19-IV-1933

Hu arzuhal okundu :

Veresiy(‘ olmak şartih ' Maliyc'detı satılan em

lâk hakk ındak i usulün  icra daii'elei'inden p(‘şin 

para şartih' yap ılan  bu .u'ibi satışlara toşnıiline h u 

susî k anun la r ın  müsa it  olmadıi»'! ve b i l fa rz  m ü 

zayede sonu bu mal Haz ine  uhdesinde ka lsayd ı 

müştek iy i hi.ssesi bcnlelinin taksite bağ lanm as ına  

iebarı nasıl eaiz de*>'ilse H âz in en in  de öyleee ie- 

b a n  kabil o lm ad ığ ın ın  an la t ı lm as ına  karar  v(‘- 

rildi.

Karar No. K. tarihi

630 19-1V-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

İbrahim B,

Aluhtar.

köyü-isparta

Osman B.

Galata kulesi-Vazıcı 

sokağı Elmaslı apar- 

tıman.

İstanbul

BattaloğuHaniKİan 

Battal B.

Kuyumcu köyü 

V'ozgat.

Zekeri ya Akif B. 

Avukat.

Adana.

Arzuhal hulâsası EıuMİıneıı knvai‘1 ve ııe sebei)ton verildiği

ls i)artanın IvA^us karv(‘si nhalisi nnnırna muh- 

t;ır Îbrîîhinı inı/,asiU‘ B üyük  M ille t AleclLsinc su

nu lan  aıv.uiuıli o k u n d u :

M ezkû r  karye ahalisi ai 'azilerin in k ifaye ts iz l i

ğ inden  hahsih' karyelerine münasebeti olan (îöl- 

f'ük nu'vkiindeki ]ıali arazinin bcdc'ii mukab i l inde 

kendilcriiK' tevzii hakkında Meelisi âliye evveh-e 

vaki oljuı m ü i 'acaat lan  üzerine .\i'zuhal en<'üni(‘- 

n in in  14 - 1\' - 1030 tarih ve r>()S num ara l ı  ka- 

rarik' mezkûı- arazin in  bc'deli mukal)i linde v(' ka 

nunu  mahsusa tevfikan krndileı-ijıe tevzii taka rrü r  

et iniş olmasına rağmen halen tt'vzi muamelesi icra 

edilmediği ^ib i mevzubahs araziyi ihya suret ile 

ziraat etmekte bnltu ıan köy ha lk ından  eeri mis- 

lilv tah'p edilnu'kt^’ o lduğu  vaki müraeaath'i-in- 

d('n an laş ılmaktadır .

İşbu karar h ük m ün ün  icrası lâzimeden o lm ak

la bc'raber köy lüyü  dar lık tan  kurtarm ak v(* nu'sai* 

lerini arttırma'k ve bu sureth' işlenmemiş araziyi 

işletmek Devlet menfaati ve prensip nok tas ından  

dahi haizi elu'mmiyet olma.kla icrayi ica.bına ınü- 

saa(h‘ buyuru lması encümen kararile ai 'Zolunur.

Karar No. K. tarihi

Tekaüt aylığı hey

eti mahsusa hükmile 

kesildiğinden şikâyet

Müseccel olmayan 

bir akitten doğmuş 

bir çocuğun tescil 

edilmediğinden ba- 

hsile buna teşriî bir 

lıal çaresi bulunma

sını istiyor.

631 1Q-IV-1C)33

Hu arzuhal okundu:
M ill î  mücadelemize menfi hareketten doğan ))U 

neticeleı-1 tetkikten encümenim iz Meclisi âli kara- 

rih' m('n(Mİildiğind(‘n tayin i ımtanu'leyc* imkân oh 

m ad iğ in in  an lat ı lmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

0 32 10-1V-1Q33

Bu arzuha l o k u n d u :

Mümasil işlerin vaziyetini tayin  etmek üzere 

])ir kanun  lâyihası teşriî makamlaı-da tetkik edil

mekte o lduğuna  yüre o yolda an lat ı lmas ına ka- 

i’ar vei'ildi.

Karar No. K. tariiıi

633 lO-lV-1933
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Arzuhal verenloriiı 

adı, sam ve otur

dukları yer

İsmail B.

Ali Fiendioğlu. 

Yeniköy - Toıtııııı.

Selim Sırrı B. ve ar. 

Tüccardan.

Manisa.

Dr. Rasim B. 

Baiıriye caddesi No. 

34.
Kadıköy - İstanbul.

Ahmet i lamdi B. 

Aygır depo kâtibi.

( Sabık nahiye mü

dürlerinden ).
Kars.

Arzuhal hulâsası 

Memuriyet istiyor.

Metruk bağ ve bah

çeleri iiiya ettikleri 

iıalde lıaklannın ta- 

nınmadiKindan şika

yet.

Tıp fakültesi seririyatı 

asabiyesindeki asis

tanlık müddetinin 

bittiği baİıanesile me

murin kanununun 

hilâfına işine nihayet 

verildiğinden şikâyet.

Mahiye müdürlüğün

den çekilmesini mu

cip olan mahkûmi

yeti memuriyete mâ

ni olmadığından kay

makamlığa veya bi

rinci sınıf nahiye 

müdürlüğüne terfiini 

olmadığı takdirde 

tekaüdünün icrasını 

istiyor.

Enciiıneıı kamrı ve ne sebe])ten verildiği 

Bu arzuha l o k u n d u :

Memuriyet talep lerin in  tetkiki m em ur tay in i 

ne* salâhiyetli olan iera makam lar ına  ait o ld u ğu 

nun an lat ı lmasına karar v('rildi.

Karar No. K. tarihi

034 H)-İV 1933

B u  arzuhalle Mâliyeden »>elen kai'şılık okun 

du :

İşai’im ız üzerine 1)U m allar ın  müstahak o lduk 

ları m ik tar lar ı  kendilerine takdir i l)edelle temlik 

etti i’ilmiiş ohiujİ'unun an lat ı lmasına karar veı-ildi.

Karar No. K. tarihi

Ö35 19-1V-1033

B u  aı-zuhal ile karşılığ ı okundu :

Müt('hassıs yetiştirmok maksadına müstenit 

olan T ıp fakültesi asistanların ın  hizmet müdde-t-. 

leri hususî kaideye l)ağlı olmıakla bun la r  hakk ın 

da ahkâm ı umıım iyeden olan m om urin  k a n u n u 

nun hüküm le r in in  tatb ik ına mahal o lm ad ığ ın ın  

an lat ı lmas ına karaı- verildi.

Karar No. K. tarihi

636 19-1V-1933

B u  ai’zuhal ile karşılığ ı okundu :

K anun la  muayyen olan (“hliyeti İlmiyesi o lm a

dığ ı hakk ındak i Dahiliyt' vekrdetinin eevaln va

rit o lduğu  «'ihi tekaütlük  işi iein de alelûsul vc‘ V(>- 

saikın ın raptile merciine müraeaatıi lâzımfieldi- 

ğ in in  an lat ı lmas ına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

637 19-IV-1933
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Arzuİıaİ verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Hüseyin B. 

Havuzbaşı-No. 60 

Fıstıkçı köşkte. 

Çenkelköy - İstanbul.

A. Şekip B.

Yaver Ağa sokağı 

No. 35

Feneryoiu - İstanbul.

i<oIancK)ğlu AAustafa 

B.

Isparta-Kula postacısı 

İsparta.

Tınnandıoğlu 

Hilmi B. 

İnebolu.

Salih

Arzuhal hulcîsası

Jandarma mülaznnı 

olajı oğlunun şeiıit 

düşmesine binaen 

kendisine maaş bağ

lanmasına kanun mü

sait değilse liidematı 

vataniye tertibinden 
tahsis istiyor.

Uiidesindeki Linyit 

madeni imtiyazının 

haksız feshediğin- 

den ve Devlet şû

rasına müracaati 

müddet cihetinden 

reddedildiğinden şi

kayet.

Rakabet yüzünden 

l^arasız iltizam etti

ği posta nakliyatı 

için emsali veçhile 

bir hak takdir ile 

verilmesini istivor.

Harp esnasında şeh

rin bombardımanın

dan harap olan 

hanesinin tazmini 

Devlet Şûrası tara

fından hüküm altına 

alınmasına rağman 

paranın verilmedi

ğinden şikâyet.

Encüm on kararı ve no sol^opten verild iğ i

Bu arzuhal ih' kai-şılığı ok ıı ıu lu :

Bu  <îil)i ahva lde roson tekaüt tmaai^ı tahsisi

ne imkân o lm ad ığ ı  ve h idematı vataniye iein malî 

bu'hran sehebile büteede tahsisat b uhnunad ığ ı  ei- 

lu'tle d i leğ in in  yerine «getirilmesinin yolu b u lu n a 

m ad ığ ına  karar verildi.

Karar No. K. tarihi

638 19-IV-1933

Bu arzuhallt' karşılığ ı o kundu :

Uzun müddet müsaade ve müsamahaya rağ- 

ın(‘n i.şlet.mediği bu madene ait im t iyaz ın ın  feshi 

'hakkında yai)ilan muamele kanuna  uyğun  o ld u ğu 

na fföre tayini muameleye maha l o lm ad ığ ına  ka- 

r-ar verildi.

Karar No. K. tarihi

639 19-IV-1933

l>u ar/.nhal ile kai’.şıhğı okundu :

Aı-zuhal sahibi münakaşa sırasında bu nakli- 

yatm  parasız yap ılmas ın ı teahhüt ve iltizam ettik

ten .sonıtı b ir  hak dermeyan etmesi ancak m ah 

keme yolu ile halle muhtaç o lduğuna  «;öre o yol

da an lat ı lmas ına karar  verildi.

Karar No. K. tarihi

640 19-1V-1933

Bu arzuhal ile karşılığ ı okundu.

Şikâye.ti'inin istinat ettiği Devlet şûrası karan 

umum sırasında yapılacak tevziattan istifadesini 

mutazammın olmasına ve böyle umumî tevziat ic

rasına da imkân hâsıl olmamasına nazaran o yol

da anlatılmasmu karar verildi.

Karar No. K. tarihi

641 19-1V-1933
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3755

228
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603
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Arzulıal verenlerin 

uclr, sanı ve otur

dukları yer

11. Rifat B.

Kızılsın köyü ııuıai- 

limi.

İlgaz - Çankırı.

Arzuhal hulâsası Kııeiinıeıı k a ra n  ve ne sel)e])teıı verild iğ i

Muallimlikten tasfiye 

edilmiş olması diğer 

memuriyetlere Kİi‘- 

ıneğe de mâni oldu

ğundan şikâyet.

M. Niyazi B. ve ar. ı Buhranın maliyet fi- 

I'.shak I'.skişehir meb-; yatlarını çok düşür-

usu.

Eskişehir.

lidi]-) B.

Avukat.

Antalya.

Alem el B. \e ar. 

Karakoyuıılu \'or- 

ğnndan.

Antalva.

düğü davarlarının 

resimlerinin de azal

tılmasını istiyorlar.

Bu aj-zııhal ile kai'şıh^ı okuiKİu:

.Maai-ij’ vekâleti taraCııulau nuunaih 'vh haki<m- 

daki tasfiye işinin tetkiki sıı-asnıda yalıuz nmal- 

linılik i(,‘in 1 âzımıjit'hMi ihtisası müsait o la ınayıp 

aciz ve suilıal ‘»ihi ahvalin  vücudu kabul cdiinK'- 

dif>'in<h‘iı tasfiye kai'ai’i rcfolunnnış vt' şu sur('tlc 

(liğiT lu*i’ haildi bir va/.ifc almasına m ân i bulun- 

manıış ()l(luf>u7iun anlatrlmasıııa kai'ar v('i'ildi.

Karar No. K. tarihi

042 İ9-1V-1933

Bu ai'zuhallerle telgraflar okundu :

Bu cihet t(‘şi’iî makam larda tetkikten ”e(Miıek- 

te olduğu ıu ı ve bu hususta eneüm(‘n im iz salâhiyetli 

o lmad ıkına ırör(‘ o yolda an latdmasu ıa  karaı- ve

rildi.

Karar No. K. tarilıi

043 lO-lV-1933

F̂ s.

Rize

A///

A\. M.

İstanbul 

Ziyaettin B. 

( Romada )

Kâ.
iMuğla
Nuri

Az

Amasya

Nafiz

Aza

Bilecik

Hayrettin

Aza 

Bursa 

M. Fehmi

' Aza 

Gazi Antep 

Reşit

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza

Oazi Antep İsparta Kastamonu Kayseri Maraş Mardin Rize 

Şa/ıin İbrahim Fehmi A. Tevfik Abciiilkadir Abdi'ırrezzak Akif

Aza Aza Aza Aza

Sivas Trabzon Van Yozgat

Ziyaettin 5. Sırrı Mi'ınip A. Cevdet
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Aı-zulıal verenlerin 

adı, sanı vo otuı-- 

d ı ık la i ’i yer

A k if  B.

I lakfıri v ilryeti Jan

darm a kıtası ı ı ıc ıkcz 

b ö l ü ğ ü  kunıandaıı- 

l ığ ında ı ı  müteka it  

k ıdem l i  yüzbaşı, 

l i l â z i / .

M ith a t  n .

A\ütckait jandarm a ' 

k ıdem li  yüzbaşı. 

K üp lü c e  mahalles i 

I-ieyler b a y ın  sokağı 

N ü .  10

Ik'ylcrbeyi-İstaııbul

58 3  M. Hü>nü I).

3 2 7 4  , jandarm a  k ıdem li

rj-v) yii-'-haşı.

^  O
N

4 8 5

1 9 5 8
i

04 5 

2 1 2 5

504

2 0 7 4

1 0 2 7

3731

Arzu lud hnlAsası Kııciiııu 'n İcaTîvrı v e  ııe sol)( ‘j ) t ( ‘U verild iğ i

4 1 0 0

4 9 7  A z iz  B.

3 I 86  Sab ık  on a lt ınc ı jan 

darma n ımtakn kıı- 

m andan ı .
1341 

30 7  1

131 S. A\acit B.

2 8 1 2  Jandarma r m u m

Q y 9 k u m a n d a n l ığ ı  4 üncü

2 9 5 2

5 0 7

31()f)

59 2 

3 2 8 3

901

36 02 '

9 9 8

3 7 0 2

Ankara .

M itha t ve A k if  Bey

lerin A rzuha l  ciıcü- 

ııu İlinden , A z iz  ve 

M ac it  Ik 'y ler in  D ev 

let Şûras ından  aldık'- 

ları l â z im ü l in fa z  

kararların  ta tb ik  \-e 

icra e d i lm ed iğ in d en  

\ e yüzbaşı 1 lüsnü 

B>eyin 3 35 tar ih inde 

yapılan tekaüdünü  

m u c ip  ,!i;(')rül>:n f i i l 

den b i lm uh ake ıne  

beraet etmekle ref 

edilen bu tekaüt 

muamelesi filen t;ıt- 

bika ,L;eçniedikten 

b.işka müteak iben  

r ü tb ıs i  terli \’e em- 

salile sevked ild iğ i 

meslek m ektep le r in 

de ve stajlarda y ü k 

sek' muv;fffakiyetler 

ihraz ederek ;ıhiren 

b inbaş ı l ığa  terfi iç in 

yap ılan  tetkikat sıra

sında j^öze çarpan 

merfu  tek aü t lü ğü  

ves i lts i le  h izm etine  

nihayet v e r i ld iğ inden  

şikayet.

Arz ı ıha l lar ,  takrirler, kararlar, mazbata lar  

ok undu .

Yüksek  Ive is l iğ im ize  sunu lan  \’C usulen 

.İneçmiş m uam e le le r in in  b i ld ir i lm e s i  iç in b ağ l ı  

o larak I)ah il iye  vekâ le t ine  yo l lan ı lan  bu  arzu- 

hallar; bu  emsa lde o lan  arzuha l sah ip ler inden 

ibaret ka lm ay ıp  m ik tar ı  on bire vard ığ ı  ve 

her biri iç in  m uh te l i f  merc i lerden  ayrı ayrı 

kararlar ve m uam e le le r  yü rü tü lm es i i t t ı 

radı m u c ip  o lm ayacağ ı  iç in hepsi hakk ında  

Büyük' M ec lis in  b ir  karar i t t ihaz  etmesi lâz ım  

;4( ')rü ldüğünden balıs ile \'üksek I^aşvekill ik 

m akam ına  arz ve oradan  Yüksek  Meci-is Reis

l iğ ine  sevkedilerek havale b u y u ru ld u ğ u  e n c ü 

menlerde yap ılan  tetkikat sonunda;

( ! )  Pevle t şûrası kararları \'acibülicra o ld u ğu

(2) \'eni tekaüt kanunu  m u c ib in ce  yeniden 

tekaüı edilen o tuz  kadar zab it in  müktesep 

hak lar ın ın  ih lâ l i t loğru  o lm ad ığ ı ,

(3) \’ük'sek Ivcisliğe müracaatlar ı üzerine 

A rzu iıa l e n cüm cn i taraf ından tetkikat yap ılan  

iki zab itten b ir is in in  ^ 'üksek  Meclisten  çıkan 

(j() 1 num ara l ı  karara ve ob i irü sünün  1 6 8 3  

n um a rah  lekaıit kanun t ım m  7 inci m addes ine  

;-̂ (")re m uam e le  ed ilm es in in  \-e bun lar ın  son la 

rına ,ı;(')re tekaüde d ö n d ü rü lm e le r in in  do ğ ru  ol- 

ır.adığı,

(4) l 'm sa l i  hakk ında  müsavats ız  m uam e le  

.Licirenler varsa bun la r ın  da N'üksek Reisliğe m ü 

racaatı ha l inde A rzuha l  e ncüm en i tarafn ıdan 

iş le r in in  düze lt i lm es i lâzmı.'^eldiği.

H akk ında  M a l iye  i 'n c üm en i  tarafından ver i

len m azbata  \'üksck A\eclisin müzakeresine 

arzo lunarak l tar ih li iç t im a ında  bu

m azba tan ın  kabul ed i ld iğ i  N'üksek K’eis l iğ in  

22-1V-()33 tarih ve 3 -2 5 0 - 2  1 82  num ara l ı  tez

kerelerinde b u y u ru lm u ş  ve bu  işin tom arla r ı  

dahi yo l la n ı lm ış  o lm ak la  e n cüm e n im izce  b u n 

lara b ak ı ld ı .

(1) M itha t  ve y\kif Beyler hakk ında  e n cü 

m en im iz  ve kaym akam  A z iz  ve Y üzbaş ı  Ma- 

cit Beyler iç in  f)c\let şûrası taraflar ından  

\erilmiş ve infazı lâzım.ı^elnıiş o lan  kararla

rın l ü z u m u  infazı \'üksek M cc l is in  kararma da 

ik t iran  etmekle b ü n m ı  için e n cü m e n im iz  tara

fından yap ılacak  b ir  iş k a lm ad ığ ın d a n  k âğ ı t 

ları ayrılarak infazı iç in  salâhiyetli icra maka-
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Arzulıa j vf'ronlcrin>

s ^  adr^ sam v(i öfur- A rzuha l hulâsası E iK ' ü n u ' i ı  k a r a n  ve ne .s(‘]K‘[)t(‘iı  verild iğ i 
duk lar ı  yer

iııifıa yollaııılınasi kararlaştırıldıktan sonra 

Yüksek Reislikten o tezkere ile yollanılan to- 

, , marda arzuhali bağlı olan ve işi bir karara

' bağlanılmayan ve kağıtları hemen tetkik edi

lecek ş̂ ibi lıa/ırlanan Vii/başı Hüsnü Beyin 

, işi konuşuldu.

I (2) Hüsnü Bey ln{ilazim iken yaptı sanılan

. : şahsi bir suçtan ötürü 33 5 setresinde tekaüt edil

miş ve işi mahkemeye oönderiİmiş fakat yapılan 

tekaüt aylığını almamış ve tekaütlüğfmü tanı- 

I mamış ve o işten mahkemenin verdiği beraei

liükmü sağlamlanınca 3 şubat 337 tarihinde 

hizmetine döndürülmüş ve aradan çok yıllar 

! geçerek yüz başılığa büyütülmüş ve gcitürül-

i düğü meslek mekteplerinde ve kıta stajlarında

üstün çıkmış ve binbaşı yapılmak için kütüğü 

bakılırken eski tekaütlük işi göze çarparak bir 

defa tekaütlük gördüğüne bakılınca artık mu-

< vazzaf olarak kullanılamaz denilmiş isede:

i ' A  - Tekaütlüğe çıkarmak kaidelerinden bi-

j risi de ( sicillen ) olursada Hüsnü Ikyin teka-

! ütlüğü kütüğünün gösterdiği bir şey olmayıi)

şahsi kalmasına ve bu şahsî işten ınuhakemeten 

; beraet etmekle bütün hukukunun geri dönmesi

j yolile tekaütlüğü kalkmasına ve kaldı ki bunca

I zaman kullanılarak rütbesi yükseltilmiş, yeni

tekaüt kanununun 7 inci maddesinin delale

tinden böyle yapılan eski tekaütlüğün nazarı 

itibare alınmayacağı esası çıkarılmış,

(B) İhtiyat zabitleri teşkilât kanununun 17 

inci maddesinde her ne suretle olursa olsun 

tekaüt edilenlerin kanunda aksi tasrih edilmiş 

olmadıkça artık muvazzafen hizmete alınamı- 

yacakları kaydinin tetkikine gelince: kanun 

! vazıının « her ne suretle » sözünden kasdettiği

i i mana tekaüdü mucip olan «tahdidi sin, mukave

meti bedeniye, sicil icabı » gibi kanunun 

gösterdiği suretlerden birisi olup kanunsuz ya- 

pılan tekaüt işlerine matuf olmadığını ve mu

maileyhin yapılan ve bir suretle liükmü yürü- 

j tülmeyen tekaüt işi sicilinin icabı da bulun-

I i mamış,

' Olduğu cihetle daha vaktinde lağvedilmiş 

! olan bu ilişiğin ve bundan doğan şimdiki 

I , ! muamelenin bir hükmü olmadığından bu yüz-
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Arzuhal verenlerin 

g julr, sanı ve otur-

dukları A’er

Af/.ıılı;ıl hulâsası Kııciinu'n kiU'.Mn V(‘ ıi(‘ se))(‘pU*ıı viM-ildi^i

' den ileri oelen hiitün iınklarmın nıalıfu/. tııtul- 
nıasnuı karar verild i.

Karar No. K. tariiıi

0 4 4  26- l V- i g , 33

824 Ahmet H.
4281 İbrahinıaûa nıalıa‘lh-si 

F.ıniıı Bey çıknıa/ı 

N o -  2 1 .  i
İstanbul-Maydarpaşa. ;

76 Ziya Hüsnü B.

4963 Tütün inhisarı umum 

müdürlüğü ikinci 

şube B. kısmı emrin*ı 

de ve kambiyo mu

rakabe heyetinde. 

İstanbul.
1

3800: Yetimzade Asım B. ' 

4İÖ6Î Sucuklu mahallesi.

' Trabzon.

42Q

1897.

y\bdülkerimoğlu O- 

lâiettiıı B.
Yanya mübadillerin

den.

Pendik - İstanbul.

711 i
2 1 9 2

^369; 

3 0 5 2

Beypazarlı Memet B. 
Pirinç hanı müste- 
ciri Mustafa Ef nez- 
dinde.
Eskişehir.

Düşman işgalinde 
tahrip edilen c\'inin 
tazminini istivor.

Müteveffa babasının 

iskânına tahsis edil

miş olan hanenin, | 

babasının iskân edil-  ̂

miş olduğu yerden ' 

resmî sebeple ayrıl- i 

ması icap ederek i 

Dahiliye vekâletinin j 

mezuniyetini almış 

olmasına rağmen, 

iskân edildiği mınta- 

kayı izinsiz terkettiği | 

bahanesilc evin haksızj 

g:eri alınmasından I 
şikâyet.

1 larp malûlü oldu

ğu halde maaş tah

sis edilmediğinden 
şikâyet.

Bu arzuhallar ile karşılıkları okundu: 

Düşman tarafından tahrip edilen oayri men

kullerin tesbit edilen kıymetinin baliğ olduğu 

kemiyet Devletin tazmin kudretinin kat kat 

fevkinde olan bir keyfiyet olduğu tahakkuk 

etmesine ve dilekçilerin milyonlara varan 

emsaline bu sebeple bir gûna tediyat yapıl

ması kabil olmamasına göre o yolda anlatıl

masına karar verildi.

Karar N'o. K. tarihi 

645 26*1VM933

Bu arzuhalla karşılığı okundu:

Dahiliye vekâletinin bu karşılığında müba

dil Abdülkerim Efendiye Pendikte tahsis 

edilmiş olan evin mumaileyhin iskân mmtaka- 

sını terk ile başka mahalle işittiğinden dolayı 

geri alındığı anlaşılmış isede mumaileyhin 

iskân mıntakasını hotbehot terketmiş olmayıp 

müfarekatı için hâsıl olan resmî lüzum üzerine 

Dahiliye vekâletinin müsaadesile gittiği tetki- 

katı ahire ile anlaşıldığı ve şu hale nazaran 

yapılan geri alma hareketinin yolsuz bulunduğu 

bildirilmiş olmasına göre müteveffaya tahsis 

olunup yolsuz geri alınmış olan evin müstehikki 

olan veresesine iadesi lüzumuna karar verildi.

Karar No. 

646

K. tarihi 

26*1V-1933

Bu arzuhalla karşılığı okundu ve tomarına 
bakıldı:

Mumaileyhin iddia ettiği maluliyetin mahal 

ve veçhi vukuu kayden tesbit edilemediğine



Aı-zu l ia l  \('i-cıılcriıı 

adr ,  s an ı  ve ol ıır- 

( İ l ık l ar ı  y e r

O
A r z u h a l  hu l â sas ı  İ m K ' İ İ I I K ' U  k a f M l ' l  \'(‘ 11( ' S ( ‘ l ) ( ‘ j \’( ‘ I'İ 1(1 İ ^ ’İ

^üvc hu cihet ancak lıüküııı ile tev'sik eciilnıesi 
lâ/ımi” ekii.{>iııin aıılatılınasıııa karar verild i.

Karar No. K . tarihi 

047 2()-l\'-l 033

-  20 -

()()4 İsmailo.^iuı A lc ııu i V'ereınc'vece.ûi kadar l>n arzııhalla karşılıyı okııııd ıı;
()07 a.yır tabiiyet harcı I alcir olaııiarııı hu haritan kıırtanlıııası ka-

I Ab ıbert ııuUi‘>llesi. isteııiid İKİııdcn şi- ııııııi yapıhnış olduKiuıdaıı o yolda anlatılma-
■ Alaşehir. kâyet. sına karar verild i.
I Karar No. K . tarihi

0 48 20-1V-1033

487 .\\enieto.yIii İbrahiııı
3 170 H.

Çördiık  k()yü nuıh- 
I tan.
I i\\. Kemalpaşa.

Kendi kTjyleri ile 
muttasıl dilber koy 
hududu ihtilâfının 
halli hakkında A r
zuhal encümeninin 
15-V-()32 tarih ve 
3()0 numaralı kara
rına itiraz.

lUı ar/uhalla karşılı.Ljı okundu: 
l iiciim enim i/in kararları aleyhine itiraz; ni- 

zaımumıei dahilinin ta\in e ltiy i salâhiyete ait 
olu]'» ashabı alâka tarafından yapılması ını'ını- 
kiiıı o lm adıyım u anlatılmasına karar verild i.

Karar No. 

0 40

K . tarihi

20-I\’- I0 3 3

727ı Memei kı/ı I laiice 
701: 11-

i Drama miibadillerin- 
: den.

Zaferiye mahallesin
de.
Keşan.

245 Berberzade 
17G3 B.

K ayseri.

Memet

i\\übadil okluyu için 
biUtiıı muamele ik 
mal ile tahsis olu
nan malı uzun müd
det temellük ettik
ten sonra iskân mu
amelesini teftiş eden 
b ir müfettiş beyan
namelerinde imza
ları olanların müte- 
fevviz  mübadil o l
m adıkları cihetin
den işi tenkit etmesi 
üzerine bu noksanı 
ikmale hazır bulun
duğunu ifade etme
sine rağmen kanun 
müddeti geçti diye 
kabul ed ilm ediğ in 
den şikâyet.

D ilekçile r kendileri 
asıl müteahhidinden 
iltizam ettik leri de- 
î'.'iryolu inşaatında

1)11 arzuhaila karşılığı okundu:
Kanunda müddet yeniden müracaat içindir. 

Yoksa yeçm iş işlerin bu gibi noksanlarını o- 
tarmak, hiç b ir iş yokmuş y ib l yeniden baş
lamak demek değildir. İşte bu sebeple saklı 
olan beyannamenin müfettişin dediği sıfatta 
olanlara imzalatmak için dilekçiye verilerek 
bunu (')yle yalanca hakkımn yeri verilmesine 
karar verild i.

Karar No. K . tarihi

0 50 20-i\'-1933

Bu arzuhallar ile karşılıkları okundu. 
Am ele kullananların bu amelenin kazanç 

vergisi hakkındaki m ükellefiyetleri; o işin asıl 
müteahhidi o lm adıkları bahanesile ortadan kalk-
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"2 A rzu h ü l vciT i ıh îr in
" I  ad r ,  saiH V(‘ o l ur-  A r z ı ı i ı a l  İmlAsas ı  I ^ l l ı c i n i K ' l l  k ; ı I -n iM \'(‘ i l ( ‘ S ( ‘)) ( ‘ l ) l (Ml  V ( M ' İ l ( l İ ğ İ  

( İ l ı k l a r ı  y e r

945 1 lacılaıiızade Mus- kullandıkları amele- nııyacağı için o yolda anlatılmasına karar
n 03 tafa A d il B. ve ar- nin kazanç ver.i{ileri verild i.

kadaşları. müteahhide ait Karar No. K . tarihi
Kayseri. o>'"ası lâznııselir- 

ken kendilerinden
277 Turkm eııoölıı Mus- isteı,ildi,iiiiKİeıı şik.ı-

17 U) tafa B.
! iacılar k(")yıi - K ay 
seri.

yet.

174, 
2 S T 5

I

-MV]!
i

O. Muzaffer Î . 
\ ’iirıyet mümeyyi/i 
nmin Bey vasıta^ile. 
Çeşme merkez baş- 
m uallim i.
İzmir.

2 9 2‘ Siiieym anoğlu Kad ir
1751 B.

Korukin  köyünde.
Ünye.

'i'asfiye kararından İ̂ )U arzuhalla karşılığı okundu, 
şikâvet. S ic il dosyası da ;'örüldü. M um aileyhin luı-

şuneli hali meslek \'e vazifesi ile kabili telif 
o lm adıkı ve nakil ıjibi ya|)ilan tedbirlerin fa- 
ide temin etmedi.yi ve malûmatı meslekiyesinin 
teshili için sorulan suallere karşı mükerreren 
temaruz derm eyanilc imtina ettiği ve arzuiıal- 
lerinde vekâlt-t aleyhinde lâyık  olm ayacak d il 
kullandığı ve bu sebeplere nazaran tasfiyesinin 
tadiline imkân ^görülmediği cihetle o yolda 
anlatılmasına karar verild i.

Karar No. K . tarihi

Dağıtmada kendisi
ne verilen araziye 
konulan ecri m islin 
çok olduğundan şi
kâyet.

()i2 20-1V-1033

Bu arzuhalla karşılığı okundu.
Bu işin otarılmasında yolsuzluk görü lm edi

ğinin an latıin ’asına karar verild i.
Karar No. K . tarihi

05 3 2Ö-1V-1933

743 Tevfik  B.
779  G ed ik li küçük zabit 

ihzari mektebi tedri
sat müdürü. 
İstanbul.

Kadronun tadili ile 
kendisinin terfihine 
imkân verilm esini 
istiyor.

Bu arzuhalla karşılığı okundu:
D ilek bütçe mevzuatına ait olup oraca im 

kân halinde ııeyderpey ıslah edileceğinin an- 
latılmasına karar verild i.

Karar No. K . tarihi

054 20-1V-1933

758 il id ir  Fahri B.
2281 Kozan aza nüilazim i 

sabıkı.

Mustafaı\^tşa mahal

lesi, 

lilâziz.

Mâkimlikten ihraç 
cezasına karşı şikâ
yet.

Bu arzuhalla karşılığı okundu:
A d liye  vekâleti namına geleli ceza işleri 

müdürünün anlatması dinlendi.
Bu ceza hâkimlik, vasıfları ile telifi caiz 

jjörülmeyen sarhoşlukla itiyat üzerine yapılm ış 
ve dilekçinin yaklas;m tekaüt hakkının heder 
olması bahsine te lince;



"îö Arzuhal verenlerin

’l  adr, sam  ve otnr- Arzuha l luıirısası K ıV M İm o ı ı  k a r a i ' i  V(‘ İle s(‘l ) o p t c n  v e r i l d i ğ i

duk larr yer

'l'âli bir vazifede !<ıılhınılıııası lıakkındaki 

miiracaati vekâlet ıııai^amından tensip edilerek 

işi salâhiyettar mercilere iıavale etmiş olduğu

na göre bu cihetin de telâfisi yoluna .i^idihniş 

olduğunun anlatılmasnıa karar verildi.

, Karar No. K- tarilıi

055 20-1V-1933

-  2 2 -

M. Reşit B.

Sokullu sokağı No. 

39
Cevizlik - Kadık(")y 

İstanbul.

Tekaüdünü isteye

ceği zaman ikramiye 

verileceği vadedildiği 

için tekaüdünü iste

miş isede işin sonun

da böyle bir şey veril

mediğinden şikâyet.

Bu arzuhalJa karşılığı okundu;

Malî işlerde kanunun delâleti bile kâfi 

değildir. Kaldı ki kanuna uymayan bilâ istisna 

herhangi vait yer tutmadığının anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

656 26-1V-1933

103  ̂ Hüdeydi muhasebe- i 

941 ciliğinden mütekait. ; 

Demir subaşı mahal

lesi No. 35 

Gemlik.

V^aktile ücretli ve 

fakat tekaüt aidatlı 

olan hizmeti şimdi 

tekaüdüne hesap edil

mediği gibi verdiği 

aidat ta geri verilme

diğinden şikâyet.

Bu arzuhalla karşılığı okundu.

Dilekçinin mahsubu umumi kanunu ile bu 

lâyihalarında muayyen müddet ve şart dahilinde 

alacağını isteyebileceğinin anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

657 26-1V-1033

Murtazaoglu Hakkı

B.

Muhafaza memurla- 

rmdan.

Van.

Malûl olduğu için 

tasfiyesini müddeti 

içindej^istemiş oldu

ğuna rağmen müd- 

detgeçtidiye yapıl

madığından şikâyet.

Bu arzuhalla karşılığı okundu:

Maluliyet tasfiyeyi mucip olmayıp memu

rin ve tekaüt kanunlarının hükümlerine giren 

başka iştir. Tasfiye ise aciz ve suihali sebep- 

lerile memuriyetinin yürümesinde Devletçe 

mahzur görülenler içindir. O yolda anlatılma- 

sma karar verildi.

Karar No. K. tarihi

658 26-1V-1933

İskânına tahsis edi- Bu arzuhalla karşılığı okundu: 

len evin geri alın- Dilekçi bekâr olduğu için kardeşile bir 

dığmdan şikâyet. evde oturtulmuş olduğu halde kendiliğinden 

bularak oturduğu ubur evden çıkarıldığı anla

şılmış ve bu işte kanunsuzluk görülmemiş 

olduğunun anlatılmasına karar verildi.

Karar No. 

659

K. tarihi 

26-rV-1933
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Arzuhal vercMilcrin 

adı, sam ve otur- 

^  (İlıkları yer

()35 Meıııet Tevfik B. Tasfiye karanndan 

2420 Mut nıüstaııtık] sa- şikâyet.

' bıkı. !

Avukat Aiııııel l'uat 

Bey yazıiıaııesinde 

Konva.

:\rzıı]ıal hulasası E ııciin ıeıı karai'i ve* lU' sebe])ten veı*ildiği

Bu arzuhalla karşılığı okundu:

Mumaileyh hakkında mükerrer ihtar, cezaen 

nakil, katı maaş, mahkûmiyet gibi müteaddit 

sebeplere iptina eden tasfiye kararının tadiline 

imkân KÖrülemediğinin anlatılmasına karar 
verildi.

KararNo K. tarihi

660 2Ö-1V-1933

Rs. M. M. Kâ.

Riz.' İstanbul A\uj>la

Atıf Zivaeltin B. Rornnda Nuri

Aza Aza Aza

Amasya Bilecik Bursa 

Nafiz Hayrettin Al. Fehmi

kzd.

Gazi Antep 

Reşit

Aza 

Gazi Antep 

Şahin

Aza

Hakâri

İbrahim

Aza

İsparta

İbrahim

Aza 

Kayseri 

A. Tevfik

Aza 

M araş 

Abdülkadir

Aza

Mardin

Abdiirrezzak

Aza

R i z e

Akif

Aza

Sivas

Zivaettin

Aza 

\'aıı 

M ün ip

Aza 

Yozgat 

A. Cevdet
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Pithem B.
Mulıasebei iuısusiyc 
süvari tahsikiarlı- 
ğından mütekait. 
M ecitö/ü.

Tnlnt lîfeiKİio '̂tlu 

Rüştü B.
Samsun hapishane
sinde.
Samsun.

Arzuhal hulâsası F jiK 'iimeıı k a r a n  ve ıu ‘ seb('])ton veı- ild iğ i

Yeni tekaüt kanu
nunun m eriyeti /,a- 
manında tekaüt ed il
diği iıalde eski ka
nuna göre aylık  
bağlandığmdan şi
kayet.

Mnsusi af istivor.

Bu arzuhalle karşıhğı okundu:
D ilekçinin hususi idareler m enuuiarm dan 

olup onlar lıakkındaki ivanun hükünılcrine uy- 
,£̂ un yapılan bu işin değiştirilemeyeceğiıu'n an- 
latılmasma i.arar verild i.

Karar No. K . tarihi 

6 ö l 3 0-1V - 193.3

Bu arzuhalle karşılığı okundu:
Hususî affi mucip sebep olm adığının anla

tılmasına karar verild i.
Karar No. K . tarihi

ö62 3 0-1V - 1933

/-} Ahmet Refik B. Sarhoşluk sebebile
275''') Rolis merkezi iıtisa- polislikten çıkarıl-

linde No. :r^)-
Şehrem ini.
İstanbul.

dığıııdan \e bımım 
için I)ev let Şnrasm- 
dan verilen karar 
uygunsuz bulundu
ğundan şikayet.

Bu arzuhal okundu:
lUı Devlet .Şûrası kararmda ııygım^uzluk 

LM)rülmcdij^iııin anlatıhımasma karai' \erild i.
Karar No. K . tarihi 

öb3 30-IV-1933

533 Şemsettin B. A\’ukatlıktan men
559 Büyük cami mahal- edildiğinden şikâyet, 

lesi sabık Kuk lare li 
aza mülâzim i.

' Keşan. ı

Bu arzuhalla karşılığı okundu:
A\ukatlığ ı mâni olan mahkûmiyetin tahak

kuku üzerine ittihaz edilm iş olan muamelede 
yolsuzluk olm adığın ın anlatılmasına karar 
verild i.

Karar No. K . tarihi 

664 30-I\'-1933

949 11. i'ehm i B. \e ar. 
5848 ( Adresi voktur )

817 Muzaffer B.
4274 Arifağa mahallesi 

No. 33.
Edirne.

,\\übadele hakkından : 
istifade için müdde- : 
tinde müracaat ede
memeleri usul b ilm e
diklerinden ileri gel- ' 
diğinden şikâyet. i

Bu arzuhalla karşılığ ı okundu:
.\\eriyette olan kaıım ılarm hüküm leriııi 

bilmemek iddiası kanunların hüküm lerini 
seyyan tatbika mâni oluıı makbul olamayacağına 
göre o yolda anlatılmasına karar verild i.

Karar No. K . tarihi

605 30-IV-1933

İşgalde düşman tara-! Bu arzuhal ile karşılığı okundu: 
fından harai'i edilen ' Harpten zarar gören gayri menkullerin 
çiftliğ i için tazmi- tesbit edilen kıymetlerine g(jre bunların tazmi
nat istiyor. nini telâfi edecek g ib i b ir muamele D ev le t 

bütçesinin kudretinden kat kat fazla olduğu
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ı l ı

804

j _  —

Haşan Hayri B. ! Tramvay kazasında 

Sultanahmet asker- sakatlandığı için eski

lik şubesi Riyaseti 

vasıtasile.

İstanbul.

638 Hacı mollazade 

Haşan B.

Siverek.

Telli Hıdıroğlu Sait

B.

Siverek hapishane

sinde.

Siverek.

669

^41

672

516

5411

Âma Mehmet zev

cesi.

Zekiye H.

Tarlayı cedit mahal

lesi.

Gazi Antep.

kanuna göre almakta 

olduğu tekaüt aylı

ğının azlığından 

şikâyet.

Eşkıya ile teması ve 

bunlara muaveneti 

olan Dişçi Haşan 

Efendinin cezadan 

kurtarılması için 
tevessülâtta bulunul

duğundan şikâyet.

Jandarma neferi mü

tekaidi olan koca

sının öldüğü için 

maaşının kendisine 

çevrilmesini istiyor.

cihetle bir şey yapılması mümkün olmadığının 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

30-1V-1933666

Bu arzuhalla karşılığı okundu:

Devlet bütçesinden her hangi tediyat yapıl

ması kanunî hükmüne göre olacağına göre 

muamele tayinine imkân olmadığının anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

30-1V-1933667

Bu arzuhalle karşılık okundu:

İş mahkemelerin tetkikine mevdu bulun

masına göre teşriî salâhiyete ait olmadığının 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

668 30-1V-1933

Bu arzuhalle karşılığı okundu :

Neferlerin aldıkları tekaüt aylığının bunlar 

ölünce çoluk ve çocuğuna kalacağına dair 

kanun hükmü yoktur. Öyle anlatılmasına ka

rar verildi.

Karar No. 

669

K. tarihi 

30-IV - 1933

R.

Rize

fv^

M. M.

İstanbul

Ziyaettin
Romada

Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza

Muğla Amasya Bilecik Bursa Gazi Antep Gazi Antep 

Nuri N afiz Hayrettin M. Fehmi Reşit Şahin

Aza

Hakâri

İbrahim

Aza

İsparta

İbrahim

Aza Aza Aza Aza Aza Aza

Kayseri Mardin Rize Sivas Van Yozgat

A. Tevfik Abdilrrezzak A kif Ziyaettin Münip A. Cevdet



T. B. M. M. Matbaası
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Cumartesi { T. B. M. M

VKZIJIIAI. I^NCÜMKNİ
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Cumartesi günleri | 

I basılır ve dağıtılır |
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H A T T A I - I K  KARAR C E T V E L. İ

« y i : 1 5  ît'

o
N

12 6 8

3 9 0 6

1 27 7  

4 0 0 5

A rzu lıa l vcrcııloriiı 

ad ı, sanı vc o tu r

duk la r ı yor

Necati B .
Sabık Bursa mebu
su.
d em lik .

Arzuhal hulâsası Kıu-iinıeıı k a ra n  ve ne sebeplen verild iğ i

Um um i seferberlik
te siv il vazifede 
kullanılm ası icap 
ettiği halde; Sefer
berlik istifanın ka
bulüne mfuıi o ldu
ğundan kendisinin 
arzuhalle müracaa- 
tine müsteniden nis- 
beti askeriyesinin 
kesilmesi müli;a H ar
biye nezareti tara
fından tasvip ed il
miş fakat kendisi
nin talebini terv iç 
ten ve binaenaleyh 
bir nevi istifasının 
kabulünden ibaret 
olan bu keyfiyet; a- 
hiren m illi m üca
deleyi müteakip teş
k il olunan hususî 
m erciler tarafından 
yapılan nisbeti as
keriyesinin katı ce
zası mahiyetinde te
lâkki edilerek bu 
telâkki neticesi or
dudaki hizmeti teka
üt müddetine mah
sup edilmediğinden 
şikâyet.

Bu arzuhalle karşılığ ı okundu:
D ilekçin in hizmetinden çıkarılm ası hâdi

seye müsadif zamanın mevzuatına uy.i^uıı o l
masa bile o vazifede kullanıld ığ ı zamana ait 
hizmetlerinin tekaüt müddetine mahsubuna 
mâni b ir sebep görülm ediğinin anlatılmasına 
karar verild i.

Karar No.

6 7 0

K . tarihi 

3-V-1933
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"2 A rzuha l verenlerin 

g ^  atlı, sanı v(' o tu r 

dnk la r ı yer

1194 fikreni B.
3914 Yarlıasanlar mahal

lesi Zavrak sokağın
da No. 34- 
Akşehir ınahkcnıesi 
azalığıııdan mütekait. 
Manisa.

A rzuha l hulâsası EiK'iuııeıı karai'i ve ııc sebepten verildiği

Tekaüt edilmesine 
rağman ikramiye ve
rilm ediğinden ve 
Devlet şûrasına olan 
m’"u-acaati reddolun- 
duğundan şikâyet.

Bu arzuhalle karşılığı ve Devlet şûrası 
karan okundu;

H er ne kadar altm ış beş yaşına .^irdiği 
zaman hizmet müddeti ikram iye almak haddine 
varmam ış isede hizmeti bundan sonra da devam 
ederek ikram iye almak için lâznnoelen müd
deti bitirm iş olduğu ve şu hale KÖre tekemmül 
ve tahakkuk eden ikram iye hakkının reddine 
dair Devlet şûrasının ekseriyetle verdiği karar 
musip bulunm adığı cihetle müstahak olduğu 
ikramiyenin verilm esine ekseriyetle karar 
verild i.

Karar No. K . tarihi

671 3-V-1933

583 Ahmet B.
012 Kred i kooıuTatifi 

ortaklarından ö08 
numaralı.
A\. Kemalp^^şa.

İpotekli bağlım ı icra 
m arifetile ihale edi^ 
len bedeli hakiki 
kıymetine teadül et
mediğinden şikâyet.

Bu arzuhalle karşılığı okundu:
İcra kanununun tatbikmdan doğan bu adli 

muamelenin tetkiki teşriî salâhiyete ait olm a
dığının aniatılmasına karar verild i.

Karar No. K . tarihi

• Ö72 3-V-1933

1161
3870

1372
4119

H acı Recepzade Me- 
met Sait B .
Arpa Em ininde N o .3 
hanede.
Hyüp - İstanbal.

İcra dairesine konu
lan hükmün infazım 
istiyor.

Bu arzuhalle karşılığı okundu:
Şikâyet edilen tehir işi Tem yiz mahkeme

sinin ittihaz etmiş olduğu tedbire ait kalmasına 
ve bu gibi işlerin tetkiki teşrii salâhiyete ait 
bulunmamasına göre o yolda anlatılmasına 
karar verild i.

Karar No. K . tarihi

673 3-V-1933

426 r edime H . 
3113 Lüleburgaz.

Ziraat takviye tahsi
satından aldığı para
nın affini istiyor.

Bu arzuhalle karşılığı okundu:
Devlete ait b ir alacak hakkının terkedilmesi

o yolda b ir kanunun vücudüne m ütevakkıftır.
Binaenaleyh tayini muameleye mahal o lm a

dığının anlatılmasına karar verild i.
Karar No. K . tarihi

674 3-V-1933



- 3

Arzuhal verenlerin 

^  adı, sanı ve otıır-

duldan yer

137 Sakız mübadillerin- 

2818 den Ahmet iiulıısi 

B.

Alaybey Naldöken 

tramvay caddesinde 

111 numaıalı lıa- 

I nede.

Karşıyaka - İzmir.

Arzuhal huhlsası

İskân ma tahsis edi

len evin Yunan te

baasından birisine 

aidiyeti anlaşılma

sı üzerine istirda

dından dolayı vaki 

müracaatin reddi 

lıakkında Devlet şu

rasından verilen ka

rara itiraz.

KiK'iirnou kru'arı ve nc sc'bo|)t(Mi verild iğ i

V
Bu arzuhalle karşılığı okundu:

Yunan tebaasının mülkiyet hakkı muahedeler 

ile teyit edilmesi zaruretinden çıkan bu neti

cenin değiştirilmesine imkân olmadığının an
latılmasına karar verildi.

Karar No.

675

K. tarihi 

3 - V -]933

150 Faik B.

988 , Misakı Milli mek- 

I tebi sabık muallimi 

Tarsus.

Tekaüdü terviç ve Bu arzuhalle karşılığı okundu: 

icra edilmemesine Salâhiyetli bir mercinden yapılmış tekaüt 

rağmen tekaüde sev- muamelesi olmaksızın tekaütlük mülâhazasile 

ki vesilesile açık- salâhiyetsiz memurların tatbik ettiği işten meni 

muamelesinden doğan hakların Devlet tara

fından tazminine imkân yoktur.

iler ne kadar bunun tazmin veçlusi için 

İdarî kararların vücudünden bahsedilmekte 

isede zikredilen mahiyete göre bu hukukî ihti

lâfların halline mehakimi umumiyenin salâ

hiyeti olduğuna göre o yolda anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. K. tarihi

ta kaldığı müddete 

ait aylıklarının tedi

ye veya tazmin veç- 

hinin tayinini isti

yor.

Ö76 3 - V-,1933

178 Ali O Memet B. 
1633 Yağhane sokağı No. 

22
Bornuva-Izmir.

Jandarmalıkta ve iş

gal üzerine iltihak 

ettiği Millî müca

dele kuvvetlerinde 

hizmeti yirmi seneyi 

geçtiği halde teka

üt aylığı verilme - 

diğinden şikâyet.

Bu arzuhalle karşılığı okundu:

Millî Müdafaa vekâletinin karşılığında 

yangında yandığı için künyesi bulunmadığın

dan ve kıtasına mensup üç zabit mevcut ol

madığı için bunların malıımatı ile tevsik kabil 

olmadığından dolayı bu maaşın yapılamadığı 

anlaşılmış ve şu hale göre dilekçinin yirmi 

sene fasılasız hizmet ettiği halde bu lüzumu 

istiknıal ile mensup olduğu vekâlete müracaat 

etmesi iktiza etmiş olduğunun anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. K. tarihi

677 3-V-1933



-  4 -

cö

1246

3072

Ârzuîıal vercnİerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

İbrahimoğlu Abdül- 

kadir B.

Karatepe çakır or

manları muhafaza 

memuru.

KaraisalI.

A rzuha l lıulAsası E ı u ' i i ı n e n  k a r a n  v e  ı ıo  so))(‘i ) t e ı ı  v tM 'i ld i^ i

Meslekten hükmen 

tardedilmiş isede te

kaüt müddetini ik

male az zaman kal- 

dı.^ından meslekinin 

J. S. kısımlarında 

olsun istihdamını 

istivor.

Hu arzuhalle karşılığı okundu:

Dilekçinin isyan sırasında kıtasını terkile 

firar etmesinden dolayı istiklfıl mahkemesi 

tarafından bilmuhakeme hapis cezasile meslek

ten tardına hüküm verilmiş olmasına karşı 

hükmün hilâfına mütedair olan dileğinin kabu

lüne imkân olmadığının anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

678 3-V-1033

938 Fuat Veli B.

3641 İsmetpaşa mahallesi 

yeni mezarlık Sokak 

No. 3/1 Yabanabatlı 

’ Mustafa Kf. hane

sinde.

Ankara.

Oayrimübadiller tak- Bu arzuhalle karşılığı okundu:

diri kıymet komis

yonunun muamele

sinden şikâyet.

Dilekçinin umumî kaidelerin icabı veçlıile 

müstefit olduğu anlatılmasına «öre bu kaide 

hilâfına fazla istifadesine imkân olmadığının 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

070 3-V-1033

074

4420

061 . 

2004'

Memnune li.

Yeni cumaibâla ma

hallesinde merhum 

Mıkdat Fi. zevcesi. 

Trabzon.

1 iarjite tahrip edilen 

evlerinin tazminini 

istivor.

Bu arzuhalle karşılığı okundu:

Savaş yüzünden olan gayrimenkul zararla

rının tesbit edilen kemiyeti Devlet bütçesinin 

kat kat fevkinde kalan bir keyfiyet olduğuna 

o'öre müstedinin milyonlarca emsali hakkında 

bir muamele yai'nlamadığmın anlatılmasına 

karar verildi.

KararNo K. tarihi

680 3-V-1033

500 I A. Haydar B.

3180' Afyon jandarma ku

mandanı sabıkı mü

tekait binbaşı.

' Gelibolu.

Terfi zamanının yak

laştığı bir sırada 

tahdidi sinne uğra

yarak tekaüde sevk- 

edildiğinden şikâyet.

Bu arzuhalle karşılığı okundu:

Yapılan muamele hususî kanunun sarahatine 

tevfik edilmiştir. Bu kanunî icabın tevkifile 

terfi hakkının hululüne intizar edilememesi 

tabiîdir. O  yolda anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

681 3-V-1033
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c3

N Z

183
5072

Âı^uhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Cemal B.

Ssabık belediye bnş- 

ıncmurıı.

Zeytinlikte No. 4 

iıanede.

Bakn-köv-İstanbuI

1020
3724

I lulıısi B.

Devlet Demiryolları 

muhasebe kalemin

de Belıiç P>cy nez- 

dinde.

Ankara.

Arzuhal hulâsası Eııcüıııoıı karan vo ne sebepten verildiği

Tasfiyesinin

istiyor.

refini

Tekaüde şevkinin 

yolsuzluğundan bah- 

silc Devlet şurası 

kararmdan şikâyet .

Bu arzuhalle karşılığı okundu:

Ve dilekçinin getirilen sicil dosyası göz

den geçirildi. Mumaileyhin sicillinde görülen 

ihtar cezaları esasen sicilline kaydedilecek ma

hiyeti haiz bulunmaması ve bahusus bunlara 

teadül edecek derecede mükâfat kayitlerine de 

tesadüf olunması ve tasfiyesine esas ittihaz 

edilen mafevk makamın ihmal ve tarahiden 

şikâyeti havi tahriratı diğer suretle tevsik 

edilmediği ve bahusus kanunen meşrut 

olmasına rağmen mumaileyhin müdafaası da 

alınmadığı cihetle kanuna ûygun olmayan 

tasfiye kararının refine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

682 3-V-1933

Bu arzuhalle karşılığı okundu:

Meclisi Âlinin 457 numaralı kararı hük

müne ve ihtiyat zabitleri kanununun 7 nci 

maddesi sarahatine göre artık muvazzafen 

meslekine avdeti kabil olmadığının anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

683 3-V-ig33

646 H a c ı  kasapzade Ziya Adi cürümler faille- 

677 Bey. derdest edil-

[)i-,̂ (>e. mediğinden şikâyet.

Bu arzuhalle karşılığı okundu:

Dahiliye vekilliği ile muhabere olunarak 

icabına tevessül edilmiş olduğunun anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

684 3-V-1933

781
3478

j3çl,2at B. Adli hata sebebile

Mütekait hesap me- aleylıindeki lıükıniin 
, kaldırılmasını isti-

Belediye Reisi Yahya yoı.

Reşit Bey vasıtasile 

Bilecik.

Bu arzuhalle karşılığı okundu:

Kazaî işlere müdahale salâhiyetimiz olma

dığının ve bu hükümde adlî bir hata da gö

rülmediğinin anlatılmasına karar verildi.

Karar No.

685
K. tarihi 

3-V-lQ33
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve ot.nr- 

dııkları yer

\21\' L‘̂ tif B. ve ar. 

399Q Çamiî kebir mahal

lesi nnılıtarı. 

Karaliisar - İncesu

1256 Zekeriyaoğlıı Aiıdül- 

3982i lâtif B.

, Belediye başkatibi 

Mardin.

Arzuhal hulâsası EncM'inH^Ti k a rn i'i v(‘ İH* s(*l)('[)teıı v o r i ld i^ i

Naiıiyelerinin tanı te-' 

şekküllü yapıiınasnıı 

istiyorlar.

Hâzineden aldıkları 

gayri menkullerin be

dellerinin bağlandığı 

taksitlerin uzatılma

sını istiyorlar.

l^u arzuhalle karşılığı okundu:

Hu temenni bütçe mevzuatına mülabis 

olduğuna göre eııciimenimizin tayini muamele 

etmesine imkân olmadığının anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

686 3-V-1933

Bu telgrafla karşılığı okundu:

Bu iş teşrii makamlarda tabiî seyrini takip 

etmekte olduğunun anlatılnıasma karar verildi.

Karar No. K. tarihi

687 3-V-1933

1244, Muhtar 

2970i ve ar. 

Van.

Kasım Bey

. J_

403 I Ömer Lûtfi B. 

3089ı Kocaeli esbak mu

allimlerinden. 

Gazhane çıkmazı 

Emin B. sokağı ba- 
I şında.

Kadıköy - İstanbul.

Bu sene kışın şiddeti 

hayvan telefatını 

mucip olduğu için 

hayvan sayımı zama

nının uzatılmasını 

ve mutazarrır zürraa 

yardım yapılmasını 

istiyor.

Muallimlik kursuna : 

vukubulan daveti 

kendisine tebliğ edil

memiş ve böyle bir , 

davetin vukuu ihti

malini mülâhaza ede-j 

rek kabulü için kursa 

müracaati; vekâletin 

resmî işarı mevcut 

olmadığından bah- j 
sile menfi cevabile ■ 

karşılanmış olmasına 

rağmen mütemerrit ' 

addile haksız olarak 

vazifesine nihayet 

verildiğinden şikâyet.

Bu arzuhalle karşılığı okundu:

Hayvan sayımının miadı kanunla tesbit 

edilmiş olmasına \̂e muavenet keyfiyeti umumî 

vaziyette mercii tarafından tetkik edilmesine 

göre o yolda anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

688 3-V-1933

Bu arzuhalle karşılığı okundu:

Maarif vekâletinin karşılığında mumaileyhin 

kursa davetinden haberdar olmadığına dair 

şimdiye kadar vekâlete bir müracaati vaki 

olmayıp hizmetine niiıayet verildikten sonra 

vukubulan mükerrer müracaati hakkında tatbik 

edilen muamele tasfiye mahiyetinde olduğun

dan ikramiye verilmesi maksadına matuf ve 

davetten haberdar edilmediği noktasından sakit 

görüldüğü bildirilmiştir.

Şu halde mumaileyhin müddeiyatını tesbit 

ve mensup olduğu vekâlet nezdinde takip 

ederek bunun neticesine karşı Meclise müra

caat edebilmesi iktiza edeceğinin anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

689 3-V-1933
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cö
"3
NLı

Aı^uhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

1 245 Ahmet Raşit B.
3971 Küplüce-Tefarik so

kağı No. 11 
r^eylerbeyi-İstanbul

Arzuhal hulâsası EiK'iiıneıı karan ve ne sebepten verildiği

557

2036

368 ' 

3051

Mcinnet B.

Bilecik Defterdarı.

İstifasından sonra 

tekrar tayinini istida 

ettidiği halde ter

viç edilmediği gibi 

memuriyette iken 

vermiş olduğu te- 

kaüdiyeııin de geri 

verilmediğinden şi

kâyet.

Tasfiyesi refolun- 

duktan sonra aranı

lan aldığı tekaüt 

maaşının sureti mah

subuna ve tekaüden 

istihdam edilmesi 

mağduriyetini mu

cip olduğuna dair.

Bu arzuhalle karşılığı okundu:

Münhallerin mevkuf tutulması hakkındaki 

bütçe mezuatına binaen tekrar tavzif edileme

diği beyan edilmesine göre memurin kanunu 

mucibince istifa edenlerin sıra beklemesi icap 

ettiğinden bu yolda muameleye tâbi tutulma

sına ve vermiş olduğu tekaüdiyenin geri alın

ması bahsine gelince: bir tekaüde verilen te

kaüt maaşının vermiş olduğu tekaüdiyenin 

kat kat fevkinde olabilmesi nasıl bir kaide 

ise tekaüt müddetini bitirmeden çıkan bir 

memura da vermiş olduğu tekaüdiyenin iade 

edilmemesi buna mukabil ve muadil bir kaide 

olduğuna göre bu yoldaki dileğin kabul edi

lememesi kanuni olduğunun anlatılmasına ka

rar verildi. Karar No. K. tarihi

690 3-V-1933

Bu arzuhalle karşılığı okundu;

Her nakadar Maliye vekilliğinden gelen kar

şılıkta mumaileyhin mütekaiden müstahdem 

! olduğu ve almış olduğu maaş hakkında bu esasa 

: tevfikı muamele edilmesi lâzımgeldiği bildi

rilmekte isede mumaileyhin evvelce hakknıda 

j verilmiş olan tasfiye kararı refedilmiş oldu- 

I ğuna göre tekaütlüğü de merfu olması tabii 

! bulunduğu cihetle aldığı maaşatının istirdadı 

I lâzımğelir. Şu kadarki nıüstedinin maişetini

■ tazyik etmeyecek surette maaşlarından mukas- 

j satan istirdadı muhik görülmüş olmakla o su

retle anlatılmasına ve Maliye vekâletine teb- 

' liğine karar verildi.
' Karar No. K. tariiıi

i 691 3-V-1933

Rs. 

R iz ' 

Atıf

Aza 

Gazi Antep 

Şahin 

Aza 

Sivas 

Ziyaettin

M. M.

İstanbul 

Ziyaeıtin Karamursal B 
Romada 

Aza 

Hakâri 

İbrahim

Aza 

Van 

Münip

Kâ. Aza Aza Aza Aza

Muğla Amasya Bilecik Bursa Gazi Antep

Nuri Nafiz Hayrettin M. Fehmi Reşit

Aza Aza Aza Aza

İsparta

İbrahim

Aza 

Yozgat 

A. Cevdet

Kayseri 

A. Tevfik

Mardin

Abdiirrezzak
Rize

Akif
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası E ilcüliıe ıı k a m u  ve ne seljepteıı verild iğ i

646 i 

2126i

Meveddet H. 

Hançeri] mahallesi 

Develi sokağı No.31 

Samsun.

Zevci tüfekçi Şakir 

Efendinin maaşlarm- 

dan alamadığı 21 

lira 87 kuruşun ve

rilmesi H.

Maliye vekâletinden gelen karşılıkta nıu- 

maileylıanın istidası mündericatına nazaran 

talep ve iddia eylediği alacağının 1927 mal' 

senesi nihayetine kadar Millî Hükümet bütçe

lerine müteallik borçların tesviye v̂’e mahsubu 

hakkındaki 1513 numaralı kanuna tâbi olduğu 

ve mezburenin müracaat müddeti olan 1930 

şubatı nihayetine kadar mahallinin en büyük 

mal memuruna müracaat etmediği bildiril

miştir.

İcabı konuşuldukta:

1789 numaralı kanunun üçüncü maddesinde 

1513 ve 1783 numaralı kanunlarda yazılı 

müddetler içinde malrnemurluklarına müracaat 

etmeyenlerin müracaat edememelerinin kanuni 

mazeretlere müstenit bulunduğu mahkeme 

ilâmı ile tebeyyün ettiği takdirde bu kabil 

istihkak sahiplerinin müracaatlerinin kabul 

olunacağı sarahaten gösterilmiş olduğundan 

istida sahibi Meveddet Hanımın müracaat 

edememesi kanunî mazerete müstenit ise maze

retinin mahkeme ilâmile tevsiki lüzumunun 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

891

2376

692 7-V-1933

Süleyman Necatı B. 

Muradiye malmüdü

rü sabıkı.

Maaş ve ikramiyesi-, 

İlin yeni kanuna göre 

itası H.

Maliye vekâletinden gelen karşılık okunup 

icabı konuşuldukta:

Mumaileyh Süleyman Necati Bê  in tasfiyesi 

hakkındaki karar 20 teşrinisani 928 tarihinde 

defterdarlığa tebliğ 22 kânunuevvel 928 tari- 

hinde vazifesine nihayet verilmiş olmasına 

nazaran tekaüt muamelesi yapılmış ve maaşının 

1683 numaralı tekaüt kanununun neşrinden 

sonra mucibe iktiran etmesi kendisine bir 

hak bahşedemeyeceği çünkü 1683 numaralı 

yeni tekaüt kanununun muvakkat beşinci mad

desinde: Bu kanunun neşrinden evvel tekaüt

lüğü icra edilip tahsis muamelesi meriyetten 

sonraya kalmış olanlara eski kanun mucibince 

maaş tahsis edileceği sarahaten mezkûr olma

sına binaen talebinin isafına kanunî imkân 

görülemediğinin anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

693 7-V-1933
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Arzulıal hulâsası luıciiıiH'U k a ra n  ve ııe scl)e})leıı verild iğ i

(İlıkları yer

861 Cevat Demir B. 

2346 Nemlizadc nıerhum 

Tahsin Paşa veresesi 

vekili.
( jazi Osıııanpaşa so

kağı No. 27 
' Kadıköy - İslaııbııl.

Müekkiiiııin 22 kâ

nunusani 31 3 ve 24 

şubat 313 tariiılerin- 

de almış olduğu 

ruhsatnamelerle Bağ

dat ve Basra vilâyet

leri dahilinde tahar

risi hakkına memur 

bulunduğu petrol ve 

neft madenlerinin 

müİKa 1 lazinei hassa 

nezareiince zaptedil- 

diğinden haklarının 

muhafazasını istiyor.

İktisat vekâletinden .^elen karşılık okunui') 

icabı konuşuldukta;

Nemlizade Tahsin ıxışa tarafından mukad

dema vukubulan müstediyat üzerine mülşja 

Şurayi devlet heyeti umum iyesinden tanzim 

ve icrayi alikâmı 17 teşrinisani 328 tarihli 

sadaret tezkeresile tebliğ olunan mazbata sure

tinin fıkrai hükmiyesinde mezkûr ruhsatname

lerden Basra vilâyetine ait olanların müddeti 

zarfında hâmili tarafından bir ofına taharri 

teşebbüsünde bulunulmaması ve vaktile müdde

tinin dahi temdit edilmemesi sebebile hükümden 

sakıt olduğu ve Bağdat vilâyetine ait olanının 

dahi tekmil vilâyeti muhit olmak, maden ta

harri olunacak arazinin mevki ve hududu 

ve cihatı sairesi mukayyet bulunmamak dola- 

yısile maadin nizamnamesine muhalif olarak 

verilmiş olduğundan kanunen hükümsüz, vc 

hâmiline bir hakkı müktesep temin ve tevlidine 

i^ayrisalih ve muhalifi nizam bir müsaadei 

mahsusadan ibaret olup bilâhare bir irade ile 

filen men ve istirdat edilmiş olduğu anlaşıl

mış ve Hükümeti ('ümhuriyenin teşekkülün

den sonra dahi müteveffa 'Falısin Paşa varis

leri namına vekilleri tarafından Şûrayi devlete 

vaki olan müracaat üzerine Şûrayi devlet 

iıeyeti umumiyesince tanzim olunan ] 2haziran 

029 tarihli kararda dahi mül^a Şûrayi dev

letin kararı teyit edilmiş olduğundan müsted- 

inin talebinin tervicine imkâjı olmadığı neticesi 

tahassul etmekle tefhimine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

694 7-V-1933

439

3126

Saadet H. vasıtasile 

Nadire H.
Hacımusa mahallesi 

Ağazade S. No. 7 

y\nkara.

Müteveffa kocasın

dan mulıassas maa

şın on

birden

istiyor,

seneliğinin

verilmesini

Maliye vekâletinden soruldukta:

Mezbure hakkındaki tahsis muamelesinin 

1-VI- 930 tarihinden evvel olduğu zeliabı 

hâsıl olmakla on seneliği birden verilmemiş 

olduğu anlaşıldığından bu kere on seneliğinin 

birden verilmesi Ankara defterdarlığına yazıl

dığı cevabı alınmıştır . Mczburenin dileği 

yerine getirilmiş olduğundan anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

659 7-V-1933
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A rzuha l v('i*eıılci’iıı 

acir, sam  ve olui'- 

(luk ları yor

A rzuha l hulâsası Kneibnoıı karai'i ve ne sebepten verild iğ i

1348 Fiıııinoğlıı M. Salih '33^ senesinde hak- 

4092 Bey. sız olarak tekaüde

Mütekait Kd. Yüzbaşı sevkedildiği Yapı- 

' lan niLiaınelenin

haksizliği ve kanun

suzluğu anlaşılarak 

14 mayıs 340 ta

rihinde tecrübeten 

hizmete alınıp 23 

haziran 341 tari

hinde kararname ile 

muvazzaf sınıfına 

nakledildiği ve şim

diye kadar ifayi va

zife eylediği halde 

bu kere evvelki te

kaüt muamelesi esas 

tutularak tekaüde 

irca edilmesinin 

doğru olmadığından 

bahsile tavzifini ve

■ atmıkta oeçen müd- 

1 detlerinin de hiz

metinden sayılma

sını istiyor.

1373 Dervişoğlu liasip 

4120 B.
Adapazarı jandarma 

kumandanı sabıkı 

mütekait yüzbaşı.

Tekaüt maaşının ye

ni kanuna »öre tah

sis edilmesi M.

Meclisi y\iinin l 2-1V-032 tarih ve 094 nu

maralı kararla tetkik edilen zabitan dosyaları 

meyanında kendi dosyası da mevcut olduğunu 

ve sicillinin en ufak şaibeden ari bulunduğunu 

söyleyor.

İcabı konuşuldukta:

Milli Müdafaa ve Maliye ve Bütçe encü- 

menlerinduı «eçip Meclisi Alice arzuiıal en

cümeni tarafından vaziyetlerinin tesbit edilme

sine karar verilen on bir zabit meyanında 

bulunan mumaileyhin haksız olarak tekaüde 

sevkedilip bilâhare iradei milliye ile tavzif 

edildiği anlaşılmıştır.

Her ne kadar Dahiliye 

cevapta Salih Pifendinin 

meriyette olan 1927 tarilıli 

teşkilâtı lıakkındaki kanunun dördüncü madde

sindeki şartlara muhalif olarak mumaileyhin 

tavzif edildiği bildirilmekte isede mezkûr dör

düncü madde ahkâmı sarih olup haksız ola

rak tekaüde sevkedilenlere değil istifaen teka

üde sevkedilenlere ait olduğundan bu baıttaki 

mütalea varit görülmemiştir.

Mumaileyh Salih Efendinin vaziyeti lincü- 

menimizce ittihaz olunan 26-1V-933 tarih 

ve 044 numaralı kararın dairei şümülünde 

.Liörülmüş olmakla tavzifi ve müktesep hakla

rının muhafazasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

vekâleti verdiği 

hini tavzifinde 

ihtiyat zabitleri

090 7-V-1933

Mütekait yüzbaşı Hasip Beyin arzuhali 

okundu;

Dileği:

339 senesinde yaş haddinden tekaüde sev- 

kedilmiş isede sonradan yanlış olan doğum 

tarihinin düzeltildiğinden. 340 senesinde karar

name ile tavzif edildiği halde bu kere yaş 

haddinden tekaüde şevkinde tekaüt maaşı ye

niden hesap edilmeyip hizmeti ahire zammı 

yapılmak suretile iktifja edildiği ve müktesep 

haklarının nazarı itibare alınmadığına dairdir.

İcabı konuşuldukta-

Mumaileyhin tavzif edilmek suretile şim

diye kadar ifayi vazife etmesi müktesep hak

larına sahip olmasını bir emri zarurî kılmış
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Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası K nc iin ıe ıı k a i 'a r ı vc* ne sebepten  veı-ildişj.i

ve bu mesele 2ö-4-()33 tarih ve 044 Jiııma- 

ralı kai-annıız daiıilinde oörülnüiş olduğundan 

son rütbesi ve vaziyeti üzerinden tekaüt nııı- 

anıelesinin yai'ulınasnıa karar verildi.

Karar No. K. tarihi

7-V-193 3

205 1 iaıni B.
2Q46 Çırçır nahiyesi mü

dürü esbakı. 

Yıldızeli.

Tasfiye kararnnn 

refini istiyor.

Ö97

Sıvasm Yıldızeli kazasının Çırçır nahiyesi 

müdürü esbnkı llaıni işeyin arzuhali okundu-

Dileği:

Tasfiyeye tâbi tutularak tekaüde sevkedilip 

mağdur edildiğinden tasfiye kararının kaldı

rılmasını istiyor.

Vilayet inzibat komisyonunun kararname

sinde müstedinin küçük Omer namındaki bir 

şakinin firarında tesamüh eseri gösterdiği ve 

nahiye umurunu müşevveş bir hale bıraktığı 

halkla lâübali teması ve rüşvet almakla melfıf 

bulunduğu vece r^ündüz sarhoş olduğu muma

ileyhin tasfiyesine sebep gösterilmektedir.

k'akat tasfiyeyi amir olan nıaddei kanuniyede 

tasfiye sebepleri sicilleri itibarile kendilerinden 

istifade olunmayanlarla acizleri tahakkuk eden

lere münhasır olup müstedi 1 lami P>eyin Sivas 

vilâyetinden gönderilen sicil varakası da çete 

reisi kör P>odus ve rüfekasmın meyyiten istüı- 

salinden dolayı 6 teşrinievvel 330 tarih ve 

493/2132 numara ile ve tayyare ianesi der

cindeki hizmetinden dolayı 25 kânunusani 

926 tarih ve 2/3910 numara ile iki defa 

takdirname aldığı yazılı olduğu halde oerek 

nıücazat ve gerek mahkûmiyet ve beraetine 

ait mukarrerat hanelerinin teiniz olduğu an

laşılmasına ve tasfiye kararında gösterilen 

esbap ise 'ler biri başlı başına bir cürüm 

teşkil edecek mevaddan bulunduğu halde bun

ların tahkik ve tesbiti cihetine gidilmemesine 

yine sicilline göre şimdiye kadar bir ihtar 

cezası bile almamasına nazaran müstedi Hami 

Beyin kendisinden istifade edilmiyeceğine ve 

aczine delâlet edecek hiç bir kanunî sebep 

mevcut olmadığından hakkında verilmiş olan 

tasfiye kararının kaldırılmasına karar verilmiştir 

Karar No. K. tarihi

f)98 7 -V-1933
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"rt A rzu lia l verenlerin 

" i ^  acil, sanı ve otur- 

<! (luk ları yer

53 M uhittin H.
2734 Sabık Nafıa kâtibi 

S iirt.

Ar/aıhal hulâsası E ihm' İ i iu 'h  k a r a n  ve ı u ‘ s ('l)( '} )te ıı vcn-ildii^’i

asfiye kararının 
aİLİınlüiasını is livor.

S iirt v ilâyeti sabık Nafıa kâtibi Muhittin 
Beyin arzuhali okundu:

D ileği:
^Vazifesinden tasfiye suretile çıkarılmasında 

isabet olm adığı, bu tasfiyenin şahsî iğbirar 
ve infialden m ütevellit olduğu, idadi mezunu 
bir oenç olup bulunduğu memuriyetlerde tak
dir ve terfi gördüği^ınü söyleyerek, Şurayi 
devletçe tetkiksiz tasdik edilen tasfiyesinin 
kaldınhnasını istiyor.

Şurayi devlet karan okunup icabı konu
şuldukta:

Filhakika «erek Nafıa vekâletinde ve «erek 
mahallinde s ic illi olmadığı anlaşılarak muma
ileyhin aciz ve kabiliyetsizliğine delâlet ede
cek bir emare elde edilem emiştir. Şurayi dev
letçe esbabı mucibe oösterilmeksizin mahalli 
cevabı tasfiyeye kâfi addedilmesi tasfiyesini 
müstelzim esbaptan görülmemiş bilâkis muma
ileyhin dokuz sene muhtelif memuriyetlerde 
bulunarak mükerreren maaş zammına mazhar 
olduğu evrak m eyanm daki vesaiki müsbitesin- 
den anlaşılm ış olduğundan hakkmdaki tasfiye 
kararının kaldırılmasına karar verild i.

Karar No. K . tarihi

7-V-|c)33

597 Osman Fevzi B. 
3288 Dava vekili.

Z ir  mahallesi. 
Sungurlu.

Vekâlet yapmasına 
izin verilm esini is
tiyor.

Osman Fevzi Ik 'y in  arzuhali okundu:
Dileği:
Beş dava vek ili bulunmayan yerlerde icra- 

yi vekâletine mezuniyet verilm iş fakat baro 
teşekkül edinceye kadar baro teşekkül etme
yen yerlerde de vekâlet yapmasına izin veril
mesini istiyor.

İcabı konuşuldukta:
Avukatlık  kanunu bu dileğin isafına mü 

sait o lm adığı anlaşıldığından kendisine an latıl
masına karar verild i.

Karar No. K . tarihi

700 7-V-1933
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rt
3 2

1379

4127

"îü-zuhâl verenlerin 

adr, sanı ve otur

dukları yer

S a lih 'b .
Samanı^azannda is- 

tiiılAs otelinde. 

Ankara.

Arzuhal hulâsası Kuciuneıı kan in ve ne sebepten verildiği

Haksız tekaüde sev- 

kedildiğinden tavzi

fini istiyor.

Ali B.

Asnn Ef. vekili.

I lacıbayramda Cjazi 

Antep sokağı No.34 

Ankara.
Kereste tüccarı İlyas 

Rifat B.
Murtaza Kaptan ve

resesi Zehra, Ayşe 

hanımlar ve Hüsnü 

Efendi vekili. 

Akködrü - Ankara.

Dahiliye vekâletinden «elen cevapta:

Salih Beyin Harbiye mektebi dokuzuncu 

ikmali tahsil devresinde ahlâki vasıfları hase- 

bile müsait sicil alamadığından 1683 numaralı 

tekaüt kanununun 3 üncü maddesinin (D) fık

rasına oöre tekaüde şevki 6 ikinci teşrin 932 
tarihinde âli tasdika iktiran ettiği bildirilmiş

tir.

İcabı konuşuldukta:

Sicilden doğan bu gibi askerî muamelâtın 

tadili muvafık i^örülmemiş ve vekâletin cevabı 

kanunî görülmüş olduğundan anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

701 7-V-1033

Hopa kazasında ticaretle meşoul Bıyıklıoğlu 

Rasim Asım Efendinin vekili Ali Bey ile Mur

taza Kaptan vereseleri vekili İlyas Rifat Bey

lerin istidaları okundu:

Dilekleri:

929 senesinde berayi ticaret Batuma gön

derdikleri (Ceylanıbahri) ismindeki fnotörlerinin 

avdetinde tayfadan İbrahim ve Kâzımın üze» 

j rinde zuhur eden iki yüz yirmi dolardan dolayı 

; Ruslar tarafından zapt ve müsadere edildiği 

bunu müteakip Batumda Aceristan âli mahke

mesine müracaat ederek cereyan eden muha

keme neticesinde tayfadan İbrahim ve Kâzımın 

800 ruble naktî cezaya ve veremedikleri tak

dirde 9 ay hapse mahkûmiyetlerine ve motörün 

sahiplerine iadesine karar verilmiş, âli mah- 

' kemeden verilen ve kati mahiyette bulunan 

bu ilâmla motörün iadesini istemiş iselerde 

Soviyet memurları ilâmı tanımayıp motörünü 

; iade etmedikleri, bu vaziyet üzerine Maliye 

' vekâletinde müteşekkil tesbiti zarar komisyo- 

i nuna zararlarının tazmini için müracaat etmiş- 

I 1er fakat komisyona âli mahkeme kararının 

bilâhare tadil ile müsadereye kalbedildiğine 

dair müsadere edenlerin beyanatına atfen 

Batum Kançılarlığımızın yazışı ileri sürülerek 

müracaatinin mukabele bilmisil kanununun 

dairei şumulünden ve vazifelerinden iıariç 

i görülerek reddine karar verilmiş ve Şurayi
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"rt Arzuhal verenlerin

' adı, sam ve otur- Ar/Aihal hulâsası Knoiiıno ıı k a r a n  V(‘ no s(‘l)<'i)ten v(‘ril(li,î>i 

< \ (luklarr yor

' 1 Devlut birinci devai dairesinin ayni esbaba

I binaen bu karan tasdik eylemiş olması mağ

duriyetini mucip hakikati hale i>ayrimuvafık 

olduğundan zarar ve ziyannnn tazminini 

istemekten ibarettir.

' F.vrakı mevcude tetkik edildikte;

Hariciye vekâletinin 7-HI-032 tarih vc 

1856/23588 numaralı tezkeresine ilişik F3atunı 

başkonsolosu Memduh Kemal Beyin tezkere

sinde:

(Ceylanı bahri) motörünün müsaderesinden 

dolayı cereyan eden muhakeme neticesinde 

Acaristan âli mahkemesi tarafından mezkûr 

' ınotörün sahibine iadesine dair bir hüküm 

sadır olmuş ve alâkadar tarafından bu vesika 

tasdik ettirilmek üzere baistida makamı aci- 

ziye tevdi kılınmıştı. Bu talep üzerine kararı 

mezkûr bir tezkeraye leffen tasdik edilmek 

ricasile Batum ajanlığına .gönderilmiş isede ev

rakı mezkûre hiç muamele yapılmadan ajan 

tarafından iade edilmek istenmiştir. Bu tarzı 

hareketin muvafıkı usul ve kaide olmadığı yo

lunda bizzat ajanlığa vaki olan müracaati mü

kerrere ve ekidem üzerine karan mezkûr ajan 

tarafından bittasdik ziri imza ve tahtim olun- 

, makla işbu musaddak istida sahibine verilmişti. 

Acaristan âli mahkemesinden sadır olan böyle 

bir ilâmın dost ve komşu Soviyet memleke

tinde tenfizi ahkâmına muvaffak olamayan müs- 

tedi yedindeki hüküm ve karara istinaden ih- 

kakı hak için makainatı âliyeye müracaat et

mek ıstırarında kalmıştır.

Demekte olmasına binaen icabı konuşul

dukta:

Resmî bir mahkemei âliyeden sadır olarak 

müstedilerin motörlerinin iadesini emreden ve 

binaenaleyh kaziyei muhkeme halini iktisap 

etmiş bulunan bir hükmün tarihi itasından bir 

çok müddet sonra esbabı anlaşılamayan keyfî 

bir sebeple bilâhare müstediler aleyhine dön

mesi muvafıkı usul ve adalet olamayacağından 

ve mezkûr ilâmın ihtiva ettiği mebaliğden 

müstedilerin istidadaki talepleri veçhile motör 

bedelinin Rasim Asım Beyle Murtaza kaptan 

vekillerine ve eşya bedelinin de Şûrayi devlete 

verdikleri liste mucibince yalnız Rasim Asım
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13 A rzuha l vcrcıılc'riu
-S o

ad ı, sanı ve otuı-- 

( lıık la n  yer

A rzuha l hulfısası Encümen kararı vc‘ ne sebepten v'erildiği

Beye mukabele biltıiisil kanununa tevfikan 

Maliye vekaletince Rus emvalinden temini 

tesviyesine karar verildi.

Karar No.

702

K. tarihi 

7-V-1933

Rs.

Rize

Atıf

M .  A\.

İstanbul 

Ziyaettin B. 
Romada

Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza

Amasya Bursa Ciazi Antep (jazi Antep Hakâri 

Nafiz M. Felııni Re^it Şahin İbrahim

Aza

İsparta

İlırahim

y\za

Kayseri

Aza 

M araş

Aza

Mardin

Aza

Sivas

Aza

Van

Aza

Yozgat

A. Tevfik Abdillkadir AbdürrezYjjk Ziyaettin Münip A. Cevdet



T. B. M. M. Matbaası
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i Cumartesi
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T. B. M. M.

ARZUHAL ENCÜMENİ

Cumartesi günleri 

basılır ve dağıtılır

HAFTAL. I K  KARAR C E T V E I. İ

' i :  1 6 ^ -

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası I Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

128

3391

658

4106,

Mustafa B. ' Tasfiyesinin refi.

Göksün sandık emini i

sabıkı.

Göksün kazası sandık eminliğinden kanun 
hilâfma tasfiyeye tâbi tutulduğundan bahsile 
hakkında müttehaz kararın refi talebini havi 
Mustafa Rasim imzasile üöksundan Yüksek 
Reisliğe* gönderilen arzuhal encümene veril
mekle keyfiyet Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta;
Mumaileyh hakkında mezkûr kaza Malmü- 

dürlüğünden Muhasebeciliğe vaki olan işar 
üzerine mumaileyhin Tasfiye komisyonu kara
rına iktiran ettirilmeksizin Vilâyet makamın
dan doğrudan doğruya kaza Kaymakamlığına 
çekilen telgrafnameye müsteniden tasfiye sure- 
tile vazifesine nihayet verildiği ve vaki olan 
itirazı üzerine Devlet Şûrasınca tasfiye mua
melesinin tasdik olunduğu beyan olunmuştur.

İcabı konuşuldukta:
Memurin kanununun muvakkat ve muaddel 

birinci maddesinin tatbiki için vilâyetlerde 
birer tasfiye komisyonu teşkil edilmiş ve tas
fiye muamelelerinin bu komisyonlarca tetkik 
edildikten sonra icrası takarrür etmiş iken 
Maraş valiliğince bunun hilâfına .plarak ve 
ehliyetsizliği hakkında mahalli Malmüdürlüğün- 
den vaki olan bir işara istinat edilerek resen 
tasfiyesine karar verilmiş olmasına ve mu
maileyhin tetkik edilen hesaba t ve muamelâtını 
havi tanzim kılınan mazbatalarda da defter ve 
kayitleri günü gününe ve muntazam bir surette 
yürüttüğü ve vazifesini hakkile ifa eylediği 
sarahaten münderiç olması da aczi hakkındaki 
isnatta bir isabet olmadığını sarahaten gös
termekte bulunmasına ve tetkik edilen sicilline 
nazaran tasfiyesini müstelzim kanunî bir sebep 
görülmemesine mebni esasen usulüne muvafık 

bir surette yapılmadığı anlaşılan tasfiye mua-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı vo otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encüıııeıı kararı ve ııc sebepten verildiği

m !  Ömer Lûtfi B.

117; Hamamönü Bitli bos-

: tan mahallesi nişan-

I taşı sokağı Selim

I Beyin bilâ numaralı

' hanesinde.

! Ankara.

627

2107
Binbaşı M. Saim B. 

zevcesiAyşe Pakize 

H.

Koca Mustafapaşa 

civarında Uzun yu- 

suf mahallesinde E- 

mirler çeşmesi so

kağı No. 2 

İstanbul

Tasfiyesinin refi.

melesinin refine ve keyfiyetin Maliye vekâle- 

tile müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

7 0 3  14 - V - i g 33

Beyoğhı mmtakasmın Kılıcah’paşa Nüfus 

Şubesi kâtipliğinden hak ve kanuna mugayir 

olarak tasfiye edildiğinden balısile dosyası 

celp ve tetkik edilerek hâsıl olacak kanaate 

ve adaletin icabına göre hakkında karar ittihazı 

talebini havi Ömer Lûtfi imzasile Yüksek Re

isliğe verilip encümene tevdi kıhnan arzuhal 

üzerine keyfiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen tezkere mütalea ve bu baptaki sicil 

dosyası celp ve tetkik edildikten sonra icabı 

müzakere olundu:

Mezkûr tezkerede mumaileyhin aczine ve 

sinninin müterakki bulunmasına mebni vilâyet 

tasfiye komisyonunca tekaüde şevkine karar 

verildiği ve Şûraya bilmüracaa açtığı İdarî 

davanın da müruru zaman noktasından redde

dildiği beyan kılınmış isede mumaileyiıin bir 

çok seneler Nüfus memurluklarile kâtiplikle

rinde istihdam edilerek hakkında bir şikâyet 

ve aczine dair de sicillinde bir kayit ve işaret 

bulunmamasına ve sinnen tekaüde şevki için 

meşrut olan müddeti ikmal etmemiş bulunma

sına nazaran ortada tasfiyesini müstelzim 

kanunî bir sebep ve binaenaleyh bu baptaki 

tasfiye kararında bîr isabet görülmemiş olmakla 

mumaileyh hakkında müttehaz tasfiye muame

lesinin refine ve keyfiyetin Dahiliye vekâleti 

ile müstediye de bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

704 14-V-1933

Tahsis edilen yetim 

maaşlarının tezyidi

Tabip binbaşı Memet Saim Beyden dolayı 

tahsis kılınmış olan maaşların pek az oldu

ğundan bahsile yeni tekaüt kanununa göre 

tezyidi Ayşe Pakize Hanım ile kızlan tarafın

dan Istanbuldan Yüksek Reisliğe gönderilen ar

zuhalde talep edilmesi üzerine keyfiyet M. M. 

Vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık okunarak icabı konuşuldu.

Mumaileyh Memet Saim Beyin hini vefa-
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eö Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsas

567^ Kemal Ferdi B. 

2046’ Muallim 

Oönen

İstikirU madalyası 

vesikasmın î ünde- 

rilmesi hakkında.

Encüıııen lŷ u’arı ve ne sebepten verildiği

tında meri olan 325 tarihli kanuna tevfikan 

ailesine 1030 kuruş maaş tahsis kılındığı an

laşılmış ve evvelce tahsis kılınan bu gibi ma

aşların yeni kanun ahkâmına tevfikına ve o 

suretle tezyidine imkânı kanunî bulunmamış 

olmakla keyfiyetin kendilerine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

705 14-V-1933

İstiklâl madalyası vesikasını henüz almadı

ğından bahsile şikâyeti havi muallim Kemal 

Ferdi imzasile Gönenden Yüksek Reisliğe gön

derilen arzuhal encümene verilmekle keyfi

yet M. M. Vekâletine yazılmıştı.

Oelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyh namına olan 16427 numaralı 

vesikanın (jönen askerlik şubesi vasıtasile 

kendisine teslim ettirilmiş olduğu anlaşılmış 

ve binaenaleyh dileği hâsıl olmuş olmakla 

keyfiyetin müstediye bildirilmesine karar veril

di.

Karar No. K. tarihi

706 14-V-1933

424'

1892

Mananoğlu Hüseyin 

Ef. kızı Hayriye H. 

Çakır mahallesi. 

Sandıklı.

Eytam sandığına o- 

lan borcunun Mâli

yedeki alacağının 

mahsubu hakkında.

Eytam sandığına 400 lira mukabilinde 

evvelce terhin etmiş olduğu hanesinin bu 

kere satılığa çıkarıldığından ve mezkûr sandık 

ise bilâhare mâliyeye devredilmiş olduğundan 

bahsile Mâliyede olan 2424 lira alacağından 

mezkûr dört yüz liranın mahsubu veya ala

cağı verilinciye kadar hanesinin satılmaması 

hakkında Hüseyinoğlu Kerimesi Hayriye im

zasile Sandıklıdan Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal encümenimize verilmekle mütalea ve 

keyfiyet müzakere olundu;

Mezkûr sandıktan istikraz edilen bir para

nın Mâliyede olan bir alacakla mahsubunun 

icrasına imkân olmadığından müstedinin hane

si satılmamak içîn ya borcunun tesviyesi 

veyahut mümkün ise deyni bir müddet tecil 

edilmek üzere Emlâk ve Eytam bankasına müra

caat etmesi lâzımğeleceğinin ve Mâliyedeki
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adı, sanı ve otur Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

< dukları yer

541 Memet Ef. ve kar-

2019 deşleri

Babalarının geri ka

lan cezalanılın affi 

hakkında.

356

Î82Ö

Karslı oğullarından 

Eminoğlu Mustafa 

B.

Amasya hapishane

sinde.

Geri kalan mahkû

miyet müddetlerinin 

affi hakkında .

6 5 l | Ar i f  Sacidi B.

2131 Tokat sabık mektup- 

' çusu.

alacağına gelince bu husus için de usulen 

vekâlete müracaatte bulunmasının kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

707 14-V-1933

Annelerini haklı olarak katleden babaları

nın mahkûmiyet müddetinden geri kalan kıs

mının affi talebini havi Memet ve kardeşleri 

tarafından Yüksek Reisliğe gönderilip encü

mene verilen arzuhal üzerine keyfiyet Adliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Merkum hakkında verilen hüküm Mahke- 

mei temyizden geçerek katiyet kesbetmiş ol

masına ve kendisinin 1441 numaralı af ve 

tecil kanunundan istifadesine de imkân bulun

mamasına mebni taleplerini tervice imkânı ka

nunu! olmadığının müstedilere bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

708 14-V-1933

Vekâlet emrine alın

masından şikâyet

Amasya hapishanesindeki mahkûmların geri 

kalan cezalarının affi talebini havi Mustafa 

imzasile Amasyadan Yüksek Reisliğe gönderi

lip encümene verilen arzuhal üzerine keyfi

yet Adliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Merkumların afierini mucip kanunî bir se

bep bulunmamasına nazaran talebinin tervicine 

imkân olmadığının müstediye bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No.

709

K. tarihi

14-V-1933

Otuz seneye yakın olan memuriyet hayatın

da hiç bir suretle lekelenmemiş olmasına rağ

men bu kere vekâlet emrine alınmış öldüğün

den bahsile şikâyeti havi Tokat eski mektup

çusu Arif Sacidi Bey tarafından Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal encümene veril-
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Arzuhal verenlerin 
adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası

10

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Hava H.
1464! Süleymaniye -Şem- 

f settin molla Gûrani 
I mahallesi camii şerif} 

sokağı No. 17- 
İstanbul.

591
2070

Memedoğlu Ahmet

Bey.
Elâziz hapishanesin

de.

mekle keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorul
muştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu:

Mumaileyhin hatta eski yazı ile bile tahrir 
kudretinin pek az olması hasebile kendisinden 
istifadeye imkân olmadığı gibi vilâyetin mua 
melâtı tahririyesini de sekteye uğrattığı, mai
yetinde çalıştığı müteaddit valiler tarafından 
bildirilmesinden dolayı vekâlet emrine alındığı 
ve keyfiyetin âli tasdika iktiran ettiği anlaşıl
mış ve bu baptaki şikâyeti varit görülmemiş 
olmakla keyfiyetin müstediye bildirilmesine 
karar verildi.

Hanesine fazla vergi 
konulduğundan şikâ
yet.

Karar No. K. tarihi

710 14-V-1933

Emsaline sekiz lira vergi tarhedildiği halde 
kendi hanesine yirmi altı lira vergi takdir 
edilmiş olduğundan ve yüz lirada müterakim 
vergi istenildiğinden bahsile vergisinin tadili 
Hava Hanım tarafından İstanbuldan Yüksek 
Reisliğe gönderilip encümene verilen arzuhalde 
talep edilmesi üzerine keyfiyet Maliye vekâle
tine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu:

Mumaileyhanın mutasarrıf olduğu evlerin 
930 senesinde takdir edilen iratlarına göre 
vergi miktarı tayin edilerek keyfiyet usulen 
kendisine de tebliğ kılındığı halde müddeti ka- 
nuniyesi içinde bir gûna itirazda bulunmadığı 
anlaşılmış ve binaenaleyh usulüne tevfikan tak
dir edilerek kesbi katiyet etmiş olan bu vergi
nin tadiline mesaği kanunî olmadığı gibi mü
terakim vergiler hakkında da bir şey yapılma
sına imkân bulunmamış olmakla keyfiyetin 
mumaileyhaya bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Mahkûmiyetinin affi.

711 14-V-1933

Arkadaşının ika ettiği bir katil filinin ken
disine isnat edilmesi neticesi olarak mahkûm 
edildiğinden ve bu suretle meselede hatayi 
adlî bulunduğundan bahsile affe mazhariyeti
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

799

3497

Memet Fimin B. 

sabık poh’s ınetnur- 

lanndan.

Sultan hamam cad

desi No. 39 lıanede 

Balat - İstanbul.

Vazifesinden çıkarıl- 

masmdan şikâyet.

talebini havi Alımet imzasile Elâzizden Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal encümene veril

mekle keyfiyet Adliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müstedinin icra edilen muhakemesi netice

sinde Alioğlu Talisini tabanca kurşunu ile 

öldürdüğü sabit olduğu ve maahaza mevcut 

olan esbabı muhaffefei kanuniye dolayısile 

yedi sene altı ay ağır hapse ve müebbeden 

hidematı ammeden mahrumiyetine ve ceza 

müddeti zarfında mahcuriyeti kanuniye halinde 

bulundurulmasına karar verilerek kararın Mah- 

kemei temyizce de tasdik edilmek suretile 

kesbi katiyet ettiği anlaşılmasına ve.cari mu

hakemede kanuna uymayan bir cihet olmadığı 

üibi ortada affi müstelzirn bir sebep te bu

lunmamasına mebni talebinin isafına imkân 

olmadığının müstediye bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. 

712

K. tarihi 

14-V-1933

Kadıköy polis memurlarından iken tahtı 

muhakemeye alınmış isede bilmuhakeme bera- 

et etmesi üzerine vazifesine başlamış iken 

bilâhare Şuraca verilen karara binaen tekrar 

vazifeden çıkarıldığından bahsile şikâyeti havi 

Memet Emin imzasile İstanbuldan Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal , encümene veril

mekle keyfiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Müstedinin mehkemece beraet etmesi ve 

Vilâyet idare heyetince kendisinin mutlak 

surette caizülistihdam olduğuna karar veril

mesi üzerine tekrar vazifeye alınmış olduğu 

ve fakat memuriyete girmeden evvel Devlet 

şûrasına açtığı İdarî dava neticesinde muma

ileyh gerçi bir haneye cebren duhul ve taarruz 

meselesinden beraet etmiş isede resmî elbise ile 

işret etmek ve âmirine italei lisanda bulunmak 

gibi hallerinden dolayı İstanbul Polis müdür

lüğü intihap heyetince polislikten gayri işlerde 

cevazı istihdamına dair verilen karar muvafık



Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

A ‘zuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

728, Ali Şevket Bey. 

3424İ Mütekait binbaşı 

Bilecik.

Malûliyet derecesi

ne göre maaşınnı 

devamı itası.

g:örülerek istidasının reddedildiği ve bunun 

üzerine alâkasının kesildiği beyan olunmuştur.

İcabı konuşuldukta:

Müstedi hakkında İstanbul Polis müdürlüğü 

intiiıap lıeyetinçe verilen karar polis nizamna

mesinin 17 nci maddesine muvafık olup bina

enaleyh kendisinin tekrar polis meslekinde 

istihdamı lıakkmdaki talebinin tervicine encü

mence de imkân bulunmamış olmakla keyfiye

tin bu suretle mumaileyhe bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi 

713 14-V-1933

Maruz olduğu ahvali maraziye üzerinden 

üç sene evvel tekaüdü icra ve beşinci derece

den maaş tahsis kılındığı halde ahiren yapı

lan muayenede Heyeti Sıhhiyece emraz cet

velinin 44 üncü bendindeki tabirler bir biri

ne karıştırılmak suretile malûliyet derecesi

nin refine kıyam edildiğinden keyfiyetin tet

kiki ile kanunî olan hakkının ziyama meydan 

verilmemesi Binbaşı Ali Şevket Bey tarafından 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhalde talep edilmektedir.
Zati mesele tetkik edildikte.
Mezkûr emraz cetvelinin 44 üncü bendi

nin tahrir tarzına nazaran beşinci dereceye 

girebilmek için meşakı seferiyeden mütevellit 

uzvi kalp hastalığı ile birlikte intifahı rie ile 

muhtelit iltihabı kasabatı müzmine bulunması 

lâzımgeleceği yolunda Heyeti Sıhhiyece bir 

kanaat hâsıl olmasından ve mumaileyhin ise 

zatülkasabatı müzmine ve intifahı riesi mevcut 

ve fakat kalbi sağlam bulunmasından dolayı 

derecesinin refine kıyam edildiği anlaşılmıştır.

Bunun üzerine mesele Millî Müdafaa vekâ

letinden sorulmuştu.

Gelen karşılık mündericatma nazaran Hey

eti Sıhhiyenin bu husustaki noktai nazarında 

ısrar ettiği anlaşılmasına ve müstedinin müd- 

deası da encümenimizce tamik ve tetkike 

muhtaç bir mahiyette görülmesine mebni bir 

kere de Sıhhiye Encümtninin bu baptaki nok

tai nazarının istifsarı muvafık görülerek key

fiyet mezkûr encümene yazılmıştı.
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^  Arzuhal verenlerin 

5̂  adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encüm en k a ra r ı ve ne sebepten ver ild iğ i

1283
M. Sait B.
Yeni mahalle posta 
caddesi No. 7 
Dz. Lv. K. Yzb. mü
tekaidi.
Beşiktaş - İstanbul.

İkramiye verilme
mesinden şikayet.

.Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu:

Mezkûr Sıhhiye encümenince, Millî Mü
dafaa vekâleti Sıhhiye dairesinden davet olu
nan Doktor Raif Bey huzurile mesele tetkik 
ve müzakere edilmiş ve neticede beşinci dere
ce için uzvi kalp hastalığı ile birlikte intifahı 
rie ile muhtelit iltihabı kasabatı müzmine 
bulunmasına hacet olmadığ ve bunlar bulun
duğu takdirde daha yüksek bir dereceden ter
fih iktiza edeceği ve binaenaleyh mumaileyh 
Ali Şevket Bey hakkında intifahı rie ile muh
telit iltihabı kasabatı müzmineden dolayı ev
velce beşinci terfih derecesine ithal sureti le 
yapılan muamelenin doğru olduğu kanaati 
hâsıl olarak bu yolda ittihazı karar olunmuş 
ve encümenimiz de bu karara aynen iştirak 
etmiştir. Binaenaleyh mumaileyh Ali Şevket 
Beyin elyevm mevcut olan ahvali maraziye- 
sine göre evvelce tesbit edilmiş olan beşinci 
derecedeki malûliyetinin refine mahal görül
memiş olmakla keyfiyetin Millî Müdafaa vekâ- 
letile mumaileyhe bildirilmesine karar verildi.

Karar No  ̂

714

_K. tarihî  

14-V-1933

Yüzbaşılıktan ahiren tekaüdü icra edilmiş 
isede otuz sene üç ay 26 gün bilfiil hizmet 
etmesine rağmen kanunen müstahak olduğu 
ikramiyesi verilmediğinden bahsile şikâyeti 
havi Sait imzasile Yüksek Reisliğe verilip en
cümene tevdi kılınan arzuhal üzerine keyfiyet 
M. M. Vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 
olundu:

Esasen menşeiküttaptan neşet etmiş olan mu
maileyhin yirmi yaşına vusulden evvel geçen 
hizmetinin tekaüt müddetine mahsup edilme
sine imkânı kanunî olmaması ve doğum tari
hinin 8 eylül 1297 olmasına göre faal hizme
tinin 29 sene 9 aydan ibaret bulunması hasebi le 
ikramiyeye müstahak olmadığı anlaşılmış ve 
binaenaleyh yapılan muamelede bir kanunsuz-



- 9  -

13 I Arzulial verenlerin 

g ^  j adı, sanı ve otur- 

! duklan yer

Arzulial hulâsası ; Eııciuneıı karai‘1 ve ne sebepten verildiği

836ı

23221

M. Raşit B.

Ulubey mahallesi 

Suadiye sokağı No. 

24.
üeban sabık kayma

kamı.

Ankara.

Tekaüt müddetinin 

noksan lıesap edil

mesinden şikâyet.

J_5

22
Osman Nuri B. 

Çardakta sakin tah

rir azalığından mü

tekait.

Lapseki.

; lük görülmemiş olmakla keyfiyetin kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

715 14-V-1933

Geban kaymakamlığından tekaüdü icra 

edilmiş isede hizmet müddetinin yanlış hesap 

.edildiğini görmesi üzerine Devlet Şûrasına 

vaktinde müracaat ettiğinden ve fakat müra- 

caatinin eseri zühul olarak müruru zaman 

noktasından reddedildiğinden bahsile şikâyeti 

lıavi M. Raşit imzasile Yüksek Reisliğe gönde

rilip encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık ile evrakı müteferriası ınü- 

talea ve icabı müzakere olundu:l
Mumaileyhe 1 teşrinisani 931 tarihinden 

itibaren tahsis edilip Divanı muhasebatça 25 

teşrinisani 931 tarihinde tekemmül ettirilmiş 

olan tekaüt maaşının otuz üç sene hizmet 

î üzerinden hesap edilmesi lâzımgelirken hizmet 

j müddetinin otuz iki sene üç ay olarak tesbit 

I edilmesi üzerine 31 kânunuevvel 931 tarihinde 

yani kanunen muayyen olan müddet zarfında 

1 Devlet Şûrasına müracaat etmiş isede Şûraca 

I sehven tekaüt maaşının 930 tarihinde tahsis 

I kılındığı mütalea edilerek müruru müddet 

I noktasından arzuhalinin reddedildiği anlaşılmış 

j olmasına ve sehve makrun olarak bir dairece 

[ ittihaz edilen mukarreratın o dairece tashih 

I edilmesi zaruri bulunmasına mebni sarih olan 

i bu sehivden bahsile davasının tetkiki için yeniden 

j Şûraya müracaat etmesinin müstediye bildiril- 

I meşine ekseriyetle karar verildi, 

j KararNo K. tarihi

Yeni kanuna göre 

tekaüt muamelesinin 

ifası.

716 14-V-1933

Yeni tekaüt kanunu Meclisi'Âlice müzake

re edilmekte olduğu bir sırada malûlen eski 

tekaüt kanununa tevfikan tekaüdü icra edildi

ğinden ve müddeti istihdamına göre müstahak 

olduğu ikramiye de verilmediğinden bahsile 

şikâyeti havi Osman Nuri imzasile Lâpsekiden 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal encümene 

verilmekle keyfiyet Maliye vekâletine yazılmıştı.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası , Encümen kurarı ve ne sebepten verildiği

654

2134ı

Remzi B.

İktisat vekâleti mu

hasebe kaleminde 

hesap memuru.

Dahil olduğu dere

ce üzerinden maa- 

şınm verilmesi .

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu: f

Mumaileyhin gözlerindeki rahatsızlığın 

ifayi vazifeye mâni derecede olduğu bilmua- 

yene tebeyyün etmesine ve altmış beş yaşını da 

ikmal etmiş bulunmasına mebni o tarihte 

meri olan kanun ahkâmına tevfikan malûlen 

tekaüdü icra kılındığı ve mesbuk olan hizmet

lerine nazaran ikramiye itasına mesağı kanunî 

olmadığı anlaşılmış ve yapılan muamelede 

kanunsuzluk görülmemiş olmakla keyfiyetin 

ve evvelki kanunun meri olduğu bir tarihte 

yapılan tekaüt muamelesinin yeni kanun ahkâ

mına tevfikan tadiline imkân olmadığının 

müstediye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

717 14-V-1933

Müstahdem olduğu îk. V. birinci sınıf 

hesap memurluğu maaşının teadül kanununa 

göre 25 lira üzerinden verilmesi lâzımgelirken 

bu husustaki talebi terviç edilmediği gibi im

tihanının icrası için vaki olan istidası üzerine 

de bir muamele yapılmadığından bahsile şikâ

yeti havi Remzi imzasile Yüksek Reisliğe 

verilen arzuhal encümene havale edilmekle 

keyfiyet Maliye vekâletine yazılmıştı.

üelen karşılıkta:

1452 numaralı teadül kanununun meriyet 

mevkiine vazından evvel münhalât dolayısile 

bulundukları derecelerinden yüksek bir memu

riyete tahvil edilenlerin o derecelere muhassas 

maaşları alabilmeleri bilimtihan isbatı ehliyet 

etmeleri ile meşrut olduğu ve ağustos 92Q 

tarihinde o yolda tayin edilenlere mahsus bir 

imtihan açılmış isede müstedinin bu imtihana 

girmediği ve arzuhalde bahsettiği istidasının 

verildiğine dair bir kayit bulunmadığı ve Şû

rayı Devlette açtığı davanın da müruru zaman 

noktasından reddedildiği beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Müstedinin yirmi lira maaşlı ikinci sınıf 

hesap memurluğundan yirmi beş lira maaşlı 

birinci sınıf hesap memurluğuna bilimtihan 

maaş farkı verilmek şartile tayin edildiği ve
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Eııcüzneıı karan ve ne sebepten verildiği

78! Hüseyin B. ve ar. 

85: Mübadil ve muha

cirler namına. 

Erdek.

Verdilerinin takdir 

tarzmın tebdili ve 

taksitlerinin istifası 

hakkındaki ahkâmın 

tadili talebine dair.

açılan imtihana girmediğinden eski maaşı olan 

yirmi lirada kalmış olduğu anlaşılmasına ve 

kanunun verdiği salâhiyete müsteniden yük

sek bir derece maaşı karşılık tutulmak sure- 

tile daha dun bir derecede istihdam edilen 

mumaileyhin lıalen bulunduğu memuriyet un

vanı kendisi için bir hakkı müktesep teşkil 

edemeyeceğine nazaran bu baptaki şikâyeti varit 

görülmemiş olmakla keyfiyetin kendisine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

718 14-V-1933

Kendilerinden mükerrer vergi alındığından 

bahsile şikâyeti ve teffiz komisyonlarının tak

dir ettikleri kıymetler vergiye matrah ittihaz 

edilmekle beraber müterakim vergi borçlarının 

dahi iki üç senede mukassatan alınması tale

bini havi mübadillerden Hüseyin Bey ve ar

kadaşları tarafından Yüksek Reisliğe gönderi

lip encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen tezkerede:

Müstedilerden bazıları namına sehven mü

kerrer vergi tahakkuk ettirildiği anlaşılmasına 

binaen bu gibilerin derhal kayitlerinin ter

kini ve tahsil edilmiş ise nakten ret ve iade 

olunması lüzumunun Defterdarlığa ehemmiy- 

yetle tebliğ kılındığı ve şu kadarki müstedile- 

rin tasfiye komisyonlarınca takdir edilen kıy

metlerin vergiye matrah ittihazı ve müterakim 

vergilerin tecil ve taksit müddetlerinin tebdili 

hakkındaki taleplerinin tervicine kanunî imkân 

olmadığı beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Tasfiye komisyonlarınca takdir edilen kıymet

ler iskân muamelâtı noktasından olup bunların 

vergiye matrah ittihazına kanunen imkân ol

madığı gibi her hangi dir verginin tahakkuk 

zamanı ve tahsil müddetleri hususi kanunla

rında yazılı hükümlere tâbi olmasına nazaran 

bu ahkâm haricinde istisnaî bir muamele ifa

sına ve miadında tahsil edilmeyen vergilerin 

uzun bir müddet taksite bağlanmasına mesağ 

bulunmamış olmakla bu cihetin ve mükerrer
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

266'

1109,

Hasanoğlu Abdullah 

B.

/

Yaraları tekrar mu

ayene ettirilmek su- 

retile maaşının ona 

göre tahsisi.

1611 Kenan B.

1616' Müstantık. 

Ankara.

Mahkûmiyetinin affi 

hakkında.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

olarak tahakkuk ettirilen vergilerden dolayı da 

vekâletin işarı dairesinde muamele ifa edilmek 

üzere defterdarlığa müracaat etmelerinin müs- 

tedilere bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

719 14-V-1933

Umumî harpte on dokuz yerinden yaralan

dığından bahsile tekrar muayenesinin icrasile 

maluliyet derecesine göre terfihinin icrası 

talebine dair Gazi Antepli Abdullah Ef. tara

fından Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen 'irzuhal üzerine keyfiyet M. M. vekâ

letine yazılmıştı.

üelen karşılıkta;

Mumaileyhin ahiren icra kılınan muayenesi 

neticesinde dört nevi malûliyeti bulunduğu 

ve gerçi bu maluliyetler üçüncü dereceye 

girebilirsede bunların tevhidine mesağı kanunî 

olmadığı cihetle en yüksek dereceye tevafuk 

edeni nazarı itibare alınmak suretile beşinci 

dereceden malûliyeti raporlarına işaret olun

duğu ve maahaza malûliyetlerin tevhidi hak

kında Meclisi Âliye sevkedilen teklifi kanunî 

Bütçe encümenince derdesti müzakere olduğu 

beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta :

Mumaileyh hakkında tatbik edilen muamele 

mevzu ahkâma muvafık olup halen bunun 

tağyirine imkân olmadığının ve maahaza bu 

baptaki teklifi kanunî üzerine Meclisi Âlice 

ittihaz buyurulacak karara intizar etmesi muk- 

tazi bulunduğunun müstediye bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. 

720

K. tarihi 

14-V-1933

Elbistan Müddei umumiliğinde bulunduğu 

esnada asılsız bir meseleden dolayı mahkûm 

olduğu kırk gün hapis cezasının affi talebine 

dair Kenan B. tarafından Yüksek J^eisliğe 

gönderilen arzuhal üzerine keyfiyet Adliye 

vekâletinden istifsar ve bu baptaki dosyası 

talep edilmiştir.
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0} Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

505

3194

Memedoğlu Rahim 

Bey.
Kars hapisanesinde

Geri kalan cezasınm 

bağışlanması.

394

1242

Mustafa kaptan. 

Zonguldak hapisa- 

nsinde.

İstanbul.

Vekâletten gelen karşılık mütalea ve mez

kûr dosya da tetkik olunduktan sonra icabı 

konuşuldu:

Mumaileyhin memuriyet nüfuzunu suiisti

mal etmesinden dolayı Temyiz mahkemesi 

dördüncü ceza dairesince icra kılınan muha

kemesi neticesinde kırk gün hapse ve o 

kadar müddet memuriyetten mahrumiyetine 

ve cezasının teciline karar verilmiş ve bu ka- 

srarın Temyiz mahkemesi ceza heyeti umumiye- 

since tasdik edilmek suretile katileşmiş olduğu 

anlaşılmış ve affini müstelzim kanunî sebepler 

görühnemiş olmakla talebini isafa imkân olma

dığının müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

721 14-V-1933

Bir cerh meselesinden dolayı beş seneye 

mahkûm edilerek hapse konulduğundan bahsile 

geri kalan müddetinin affi talebirti havi Rahim 

imzasile Karstan Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal encümene verilmekle keyfiyet Adliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müstedinin katle teşebbüsünden dolayı beş ; 

sene ağır hapis cezasına mahkûm edilerek 

mahkûmiyet kararının Temyizce de tasdik edil

mek suretile katileşmiş olduğu ve 1441 nu

maralı af ve tecil kanunundan istifadesine me- 

sağı kanunî olmadığı anlaşılmış olmakla tale

binin isafına imkân olmadığının kendisine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

722 14-V-1933

Mahkûmiyetinin affi Kendisine isnat edilen sahtekârlık cürmün- 

den dolayı mevkuf bulunmakta isede bu cü

rümde methaldar olmadığından bahsile tah

liyesi talebini havi Mustafa kaptan imzasile 

İstanbuldan Yüksek Reisliğe gönderilen arzu

hal encümene verilmekle keyfiyet M. M. vekâ

letine yazılmıştı.

Gelen karşılıkla buna bağlı olan evrak mü- 

ialea ve tetkik ve icabı müzakere olundu:
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

643

3646

Memet Bey oğlu 

Miizdat B.

Kandıra Malmüdürü 

sabıkı.

Karanıursal

433

3120

İsmail Hakkı B. 

Sabık avukat. 

Turgutlu.

Mahkûmiyetinin affi

Tekrar baroya kay- 

di.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Resmî mührü tahrif ve muharref ve sahte 

rapor tanzim etmekle maznun olarak tahtı mu

hakemeye alınan müstedinin icra kılınan mu

hakemesi neticesinde sabit olan bu efalinden 

dolayı dört sene bir ay ağır hapse ve elli lira 

ağır para cezasına ve hidematı ammeden mah

rumiyetine karar verilerek kararın kesbi kat

iyet ettiği anlaşılmış olmakla talebini isafa 

imkân olmadığının kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

723 14-V-1933

Haksız yere ağır hapse mahkûm edildiğin

den bahsile affe mazhariyeti talebini havi 

Müzdat imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet Ad

liye vekâletine yazılmıştı.

Gelen kaşılık okundu ve icabı müzakere 

ohmdu:

Müstedinin bir tecavüz meselesinden do

layı bir ay on beş gün hapse mahkûm edilerek 

kararın Temyiz mahkemesince de tasdik edil

mek suretile kesbi katiyet ettiği anlaşılmasına 

ve ortada affi müstelzim bir sebep te görüle- 

memesine mebni talebinin isafına imkân olma

dığının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

724 14-V-1933

Barodan ihraç ve avukatlıktan men edilme

sinden şikâyeti havi Avukat İsmail Hakkı im

zasile Turgutludan Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhali üzerine keyfiyet 

Adliye vekâletine yazılmıştı.

Oelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Müstedinin avukatlık için lâzımğelen evsafı 

haiz olmadığı, bu baptaki kanuna tevfikan te

şekkül edan Tefrik meclisince, tebeyyün etme

sine mebni Barodan kaydinin terkinine karar 

verildiği ve bu karara karşı vaki olan itirazı 

tetkik edildikten sonra mezkûr kararın vekâ

letçe bittasdik iktisabı katiyet eylediği anla

şılmış ve şu hale nazaran müstedinin talebini
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13 Arzuhal verenlerin

g iz; adı, sanı ve otur Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
dukları yer

i isafa imkân bulunmamış olmakla keyfiyetin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

725 15-V-1933

Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza

Rize İstanbul Amasya Bilecik Bursa Gazi Antep Gazi Antep

Atıf M.Ziyaettin Nafiz Hayrettin M. Fehmi Reşit Şahin

Aza

Hakâri

İbrahim

Aza

İsparta

İbrahim

Aza 

Kastamonu 

H. Fehmi

Aza 

Kayseri 

A. Tevfik

Aza

Maraş

Abdülkadir

Aza Aza

Mardin Rize 

Abdiirrezzak Akif

Aza

Sivas
Ziyaettin

Aza 

Trabzon 

5. Sırrı

Aza.
Van

Miinip

Aza 

Yozgat 

A. Cevdet
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1361

4106

Cevdet İlhan B. 

İsmetpaşa mahallesi 

Zafer sokağı No. 15 

Ankara.

Tasfiyesinin refi hak

kında.

Şarkî Karaağaç kaymakamlığında müstah

dem iken evvelce bulunduğu Adliye memuri

yetinden tasfiyeye tâbi tutulmasından dolayı 

hizmetine nihayet verildiğinden bahsile mese

lenin tetkikile mağduriyetine meydan veril 

memesi talebini havi Cevdet Bey tarafın

dan Yüksek Reisliğe verilen arzuhal encümene 

havale edilmekle keyfiyet Adliye Vekâletinden 
sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı müzakere 
olundu:

Mumaileyh Muğla müstantıklığmda bulun

duğu sırada kendisine isnat edilen suçlardan 

dolayı tahtı muhakemeye alınarak vazifesinde 

terahi meselesinden ceza tayinine mahal olma

dığına karar verilmekle beraber diğer suçlar
dan dolayı üç ay hapse ve üç ay da memuri

yetten mahrumiyetine gıyaben mahkûm edildiği 

ve bunun üzerine usulen itirazda bulunmuş 

isede o sırada 1441 numaralı kanunla cezası 

affedilmekle muhakemesinin neticelenmediği ve 
bilâhare vekâletçe kendisinin tasfiyeye tâbi tu

tulduğu ve o tarihte Şûranın teşekkül etme

mesi hasebile oraya müracaatine de imkân bu

lunmadığı anlaşılmıştır. Esasen lise mezunu 
olan mumaileyh, mektebi hukukta tahsilini ik

mal etmesi üzerine Dahiliye meslekine intisap 

etmiş ve müteaddit hizmetlerde bulunduktan 

sonra Şarkî Karaağaç kaymakamlığına tayin 
kılınmış ve bu kaymakamlıkta müstahdem iken 

Adliye Vekâletinin tasfiyeye tâbi tuttuğu Da

hiliye vekâletince anlaşılması üzerine bittabi 

memuriyetten alâkası kesilmiştir. Sureti hale 

nazaran mumaileyhe aciz isnadına imkân olma

dığı gibi gıyaben vaki olan mahkûmiyeti de 

tasfiyesine esas teşkil etmeyeceğine ve bu iti

barla tasfiye muamelesi için memurin kanunile 

tayin edilen sebeplerin mevcut olmamasına ve 

ondan sonra intisap ettiği Dahiliye meslekinde 

mevdu olan vazifeleri muvaffakiyetle ifa etmiş 

bulunmasına nazaran tasfiye muamelesinde bir 

isabet olmadığına encümence kanaat hâsıl ol

duğundan tasfiyesinin refine ve keyfiyetin Da

hiliye vekâletile mumaileyhe bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

726 18-V-1933
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498'

1971

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Tekkeşinoğlu Şükrü

B. ve ar.

Mahınutpaşa mahal

lesi.

Tokat.

Arzuhal hulâsası Encümen İcaran ve ne sebepten verildiği

Uhdelerindeki mal

ların Mâliyece elle

rinden almmakta 

olnıasmdan şikâyet.

354 Cevat B.

3035 Frengi mücadele 

teşkilâtı merkez ta

bibi.

Sivas.

Emrazı cildiye ve 

zühreviyedeki ihti

sasının ikinci sınıf 

olarak tasdik edil

mesinden şikayet.

331 senesinde tehcire tâbi tutulan eşhas

tan teferruğ suretile batapu uhdelerine ^̂ eçen 

gayrimenkul emvalin Mâliyece ellerinden 

alınmakta olduğundan adilâne tetkikat icrasile 

gadirlerine meydan verilmemesi, Şükrü Efendi 

ve arkadaşları tarafından Tokattan Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene veril

mekle keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuştu.

üelen karşılıkta verilen izahata nazaran;

Bu hususta yapılan intikal ve ferağ mua

melelerinin usul ve kanuna muvafık olmadığı 

ve bu malların Hazinei mâliyeye ait olduğu 

müfettişlar tarafından yapılan tetkikatla tebey- 

yün etmesi üzerine Hazine hukukunun temini 

istihsali için mahkemeye müracaat edildiği 

anlaşılmıştır.
İcabî konuşuldukta:

Meselenin mahkemeye intikal etmiş olduğu 

cihetle müstedilerin bu baptaki iddialarını 

muhakeme esnasında serdetmeleri lâzım gel

diğine ve talepleri hakka makrun ise Cümhu- 

riyet mahkemesince nazarı dikkate alınacağı 

tabii olduğuna nazaran muhakeme neticesine 

intizar etmeleri zarurî olduğunun ve bu hususta 

başka bir muamele yapılmasına imkân olma

dığının kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

727 1$-V-1933

Elindeki vesikalara nazaran kendisi emrazı 

cildiye ve zühreviyede birinci sınıf mütehassıs 

olduğu halde jüri heyetince ihtisasının ikinci 

sınıf olarak tasdik edilmiş olduğundan ve bu 

ise vesikalarının lâyikile tetkik edilmediğine 

delâlet ettiğinden bahsile bu haksızlığın tashi

hi Sivas frengi mücadele tabibi Cevat Bey ta

rafından Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhalda talep edilmesine ve bu hu

susta ittihazı karar edilmeden evvel Sıhhiye 

encümeninin noktai nazarının anlaşılması mu

vafık görülmesine mebni bu bapta cari usul 

ve ahkâma göre lâyık olacak mütalealarının 

encümene bildirilmesi mezkûr encümen riya

setine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Enciiıııe ıı k a ra r ı ve ne sebepten verild iğ i

arkadaşları.

Dinar.

verilmemesinden şi

kâyet.

Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı ic

rasına dair olan kanun ile bu baptaki nizam

namenin 12 nci maddesinde: Yalnız Tıp fakül

tesi ile Gülhane tababeti askeriye mektep ve 

seririyatından veya ecnebi bir memleketin ma

ruf bir hastane veya laboratuarından bu nizam

namede muharrer müddetler zarfında usulü da

iresinde verilmiş olan ihtisas vesikalarının ka

bule şayan görüleceğine ve halbuki mumailey

hin nizamnamede münderiç müddetler zarfında 

vesika almadığı gibi Gureba hastanesinden al

mış olduğu vesikanın ise bu kanunî şerait ve 

evsafa uygun olmadığına ve Gülhane hastane

sinden verilen vesikadaki dört ay müddetin 

kanun ve nizamname hükmüne muvafık bulun

madığına binaen jüri heyetince ittihaz edilen 

kararda kanuna muhalefet ve mumaileyhin şi

kâyetinde bir isabet görülmemiş ve maahaza 

müstedinin elyevm istihdam edildiği vazifenin 

ihtisası dahilinde bulunduğu cihetle nizamna

menin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasına ve 

jüri heyetinin kararı tarihine nazaran 21 mayıs 

934 tarihinde doğrudan doğruya müracaat et

tiği takdirde Sıhhat ve içtimai muavenet ve

kâletince bilâ imtihan birinci sınıf ihtisas ve

sikası alabileceği anlaşılmış olmakla keyfiyetin 

bu suretle mumaileyhe bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

728 18-V-1933

487| Selanik mübadillerin-! Tahsis edilen emva- 

1344 den Cafer B. ve | 1in tapusunun henüz

Kendilerine evvelce verilmiş olan birer 

miktar emlâk ve arazinin vaki olan teşebbüs 

ve müracaatlerine rağmen henüz tapularını 

almadıklarından bahsile şikâyeti havi Cafer 

Ef. ve arkadaşları tarafından Dinardan Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal encümene verilmekle 

keyfiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Müstedilerin şimdiye kadar tapularının veri

lememesi, müttahaz usul dairesinde dosyaları

nın tetkikatı ifa ve bu hususta cari olan bazı 

muamelât ve merasimin ikmal edilmemesinden 

ileri geldiği ve maahaza bu muamelenin bit-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

miş olmasına mebni mûstedilere verilen mal

lara ait tapularm kamilen ita kılmdığı anlaşıl

mış ve şu suretle dilekleri yerine getirilmiş 

olmakla keyfiyetin kendilerine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

729 18-V-1933

155|

203^)'

Ali Sami B, 

Tuzcular mahallesi. 

Karadeniz Ereğlisi 

iskân memuru sa

bıkı.

Antalya.

Alacaklarının veril

memesinden şikâyet.

3921 Şevki B. ve ar. 

1T857 Elbistan.

Yüksek faizle para 

ikraz edenlerden şi

kâyet.

930 senesi içinde açık maaş ve harcırah 

tertiplerinden tahakkuk eden 356 lira 15 ku

ruştan ibaret alacağının verilmemesinden şikâ

yeti havi Ali Sami imzasile Antalyadan Yük

sek Reisliğe gönderilip encümene verilen arzu

hal üzerine keyfiyet Dahiliye Vekâletine yazıl

mıştı.

üelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Geçen bütçe. kanununun 23 üncü madde

si mucibince temin edilen bazı tasarruflara 

binaen 928,929 ve 930 senelerine ait borç

ların tahsisatm müsaadesi nisbetinde hiç bir 

istisnaî muameleye tâbi tutulmaksızın sıra esa

sı üzerine tediye edilmekte olmasından ve 

mumaileyhe ait matlubuna da sırası gelmeme

sinden dolayı bizzarure teahhura uğradığı ve 

şikâyeti vakıanın bundan mütevellit olduğu 

ve maahaza 933 bütçesine konulmuş olma

sına mebni bu sene tesviyesi mukarrer bulun

duğu anlaşılmış olmakla keyfiyetin mumaileyhe 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

730 18-V-1933

Bazı eşhasın yüzde kırk ve altmış gibi 

fahiş faizle para vermekte olduklarından bah- 

sile bu suretle para almış olanların hukukunu 

temin edecek bir kanun yapılması talebini 

havi Elbistandan Şevki ve arkadaşları tarafın

dan Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal encü

mene verilmekle keyfiyet Dahiliye vekâletine 

yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı müzakere 

olundu:

Vatandaşların kanun tesisi hakkındaki talep

lerine dahilî nizamnamem iz mucibince encüme-
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878!

3579

Hikmet B.

Üçüncü süvari tah

sildarı.

Silivri - İstanbul.

Varidat kâtipliğin- , 

den tahsildarlığa ten-| 

zilinden şikâyet.

402

3 0 8 8 i

278İ

1221

Salih Ef.

Zincirli cami avlu

sunda.

Ankara.

Maluliyeti üzerinden: 

maaş tahsisi talebi

ne dair.

nimiz muhatap olamayacağına ve müstedilerin 

borçlandıkları eşhastan kanuna uyg^un bir 

şikâyetleri varsa mahkemeye müracaatta muhtar 

bulunmalarına nazaran bu hususta encümence 

yapılacak muamele olmadığmm kendilerine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

731 18-V-1933

Fatih kazası birinci sınıf varidat kâtibi 

iken tenzilen Silivri tahsildarlığına tahvil 

edildiğinden ve tekaüdünün icrasını istida 

ettiği halde talebi de isaf edilmediğinden bah- 

sile şikâyeti havi Hikmet imzasile Silivriden 

Yüksek Reisliğe çekilen telgrafnanıe encümene 

verilmekle keyfiyet Maliye vekâletinden sorul

muştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Bu bapta verilen izahata ve gösterilen 

esbaba nazaran mumaileyhin mecburî tahvile 

tâbi tutulmak suretile ve ayni maaşla Fatih 

kazası varidat kâtipliğinden Silivri kazası süvari 

tahsildarlığına naklinde bir kanunsuzluk görül

memiş ve tekaüdü için müracaatta bulundu

ğuna dair bir kayde de tesadüf edilmediği 

anlaşılmış olmakla keyfiyetin ve maahaza 

tekaüt talebinde musir bulunduğu ve kanunî 

müddeti de doldurmuş olduğu takdirde usulen 

merciine bir arzuhal ile müracaatta muhtar 

bulunduğunun müstediye bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

732 18-V-1933

Çanakkalenin Anafartalar cabhesinde ifayı 

vazife ederken ayaklarmm donması neticesinde 

kangren olarak bir ayağı kesilmiş olduğundan 

bahsile maluliyeti üzerinden maaş tahsisi tale

bini havi Başçavuş Salih imzasile Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal encümene veril

mekle keyfiyet M. M. vekâletine yazılmıştı.

Vekâletten gelen karşılık ile buna bağlı olan 

evrak mütalea ve icabı müzakere olundu.

Mezkûr evrak münderiçatına nazaran muma-
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ileyhin vaki olan iddiasını ispat edecek hiç 

bir vesika ibraz edememekte olduğu ve mahallî 

askerlik şubesince icra kılınan tahkikat netice

sinde ise maluliyeti harpten mütevellit olmayıp 

liarpten sonra hâsıl olan romatizma neticesi 

olarak bir ayağının kesildiği anlaşılmasına 

mebni ifadesine atfen terfih maaşı tahsisine 

imkân olmadığının kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

733 '18-V-1933

Rs.

R\zı

Atıf

M. M.

İstanbul

Zivaeıtin

Kâ. Aza

Amasya

Nafiz

Aza 

FMlecik 

Ha V ret fin

Aza 

Gazi Antep 

Reşit

Aza 

Gazi Antep 

Şahin

Aza

Hakâri

İbrahim

Aza

İsparta

İbrahim

Aza 

Kayseri 

A. tevfik

Aza 

MaiT.ş 

Ahdili Isadır

Aza

Rize

Akif

Aza

Trabzon

Sırrı

Aza

Van

Münip
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Arzuhal verenlerin '

adı, sanı ve otur- i
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Çakıroğlu Osman |

kaptan vekili Kırza- '

de Şevki B. ı 

Turkovaz otelinde. 

Ankara *

Arzuhal hulâsası | Encüm en ka ra r ı ve ne sebepten verild iğ i

Evvelce boişevikler 

tarafından zaptedi- 

ien tütünlerine as

garî bedel tesbit 

edilmesinden şikâ

yet.

Rusyada tuapsa şehrinde reji ambarlannda 

mahfuz ve mukayyet iken boişevikler tarafm- 

dan zaptedilen tütünlerine tesbiti zarar komis

yonunca asğarî fiat konuhnası zaranm mucip 

olduğundan bahsile şikâyeti havi Sürmeneli 

Çakıroğlu Osman kaptan vekili Kırzade Şevki 

Bey tarafından Yüksek Reisliğe j^önderilip en

cümene verilen at*zuhal üzerine bu baptaki 

evrak dairei aidesinden celp ile tetkik olundu.

Mezkûr tütünlerin evsafı ispat edilme

mesine mebni İktisat vekâleti vasıtasile ticaret 

odasınca maruf tütün tacirlerinden bu tütün

lerin o tarihteki âla ve edna fiatları talep edile

rek bu tacirlerin verdikleri edna fiatlar yek

diğerine karıştırılmak ve bunun vasatisi hesap 

edilmek suretile bu tütünlere fiat takdir edil

diği ve Şûraya vaki olan müracaat üzerine de 

bu suretle muamele yapılmasının muvafık ol

duğuna karar verildiği anlaşılmıştır.

İcabı konuşuldu:

Gerçi 818 numaralı borçlar kanununda bu 

Rİbi hâdiselerde mutavassıt bir had kabul edil

mek suretile alacaklının lehine olarak hüküm 

vazedilmiş isede hâdise, kanunun neşrinden 

çok evvel vukua gelmiştir. Bununla beraber

o vakitler Rusyada geçen hâdiseler dolayısile 

tütünlerinin evsafım ispata hak sahibinin ispat 

etmesine imkân bulunamamasın dandolayı bun

ların en aşağı fiat üzerinden tazmini cihetine 

gidilmesini de encümenimiz madelete muvafık 

bulamamaktadır. Ketekim kanunların hak ve 

madelet icabına göre tanzim edilmiş olacağına 

göre borçlar kanununda da bu cihetin nazara 

alınarak adaletkâr bir hal şeklinin kabul edil

miş olması encümenimizin bu husustaki müta- 

leasının isabetine bir delildir. Binaenaleyh bu 

işin mümasil meselelerde ticaret odalarında 

tatbik ve kabul edilen usul dairesinde intacı 

en muvafık ve adilâne bir hal şekli olacağına 

kani olduğumuzdan tesbiti zarar komisyonunca 

keyfiyet İktisat vekâleti marifetile İstanbul ti

caret odasından sorularak bu gibi işlerde oda

ca kabul ve tatbik edilen usul ve muamele ve 

tüccar beyninde cari olan urf ve teamül ne 

şekilde ise müsadere edilen tütünler bedelâtı- 

nın tayini hususunda da o usul ve muameleye
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1492

4251

Iımine Seyyide H. ' Eski kanun hükmü-

Divanı muhasebat ne tevfikan maaş

murakıplanndan mü- tahsis edilmediğin-

teveffa Nusret Bey den şikâyet.
I

zevcesi.

göre hareket olunmasma ve binaenaleyh bu 

bapta ibraz edilen vesikalarda gösterilen mik

tar ne ise o miktar tütünler bedelâtmm o su

retle tesbit ve tesviye edilmesine ve keyfiye

tin Maliye vekâletile müstediye de bildirilme

sine karar verildi.

Karar No. 

734

K. tarihj 

21-V-1933

Divanı muhasebat murakıplarından iken

931 senesinde vefat eden zevci Nusrat Beyden 

dolayı hakkı olan maaşın eski tekaüt kanunu 

hükmüne tevfikan tahsis kılındığından bahsile 

şikâyeti havi Emine Seyyide Hanım tarafından 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal encümene 

verilmekle keyfiyet Divanı muhasebat Riyase

tinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyh Nusrat Beyin 341 senesinde 

mazuliyet maaşı almakta iken teklif edilen 

bir memuriyeti kabul etmemesi hasebile mezkûr 

sene muvazene! umumiye kanununun 42 nci 

maddesine tevfikan mazuliyet maaşı kesilerek 

tekaüde sevkedildiği ve gerçi tekaüt muame

lesi yapılmamış ve tekaüt maaşı tahsis olun

mamış olmakla beraber mumaileyh bir az sonra 

Devlet hizmetine alınarak 1683 numaralı te

kaüt kanununun neşrinden sonra vefat etmiş 

ise de mezkûr maddeye nazaran kendisinin o 

tarihte mütekait addi zarurî görülmüş ve bi

naenaleyh o zaman meri olan 325 tarihli teka

üt kanununa göre müstahak olduğu tekaüt 

maaşı esas ittihaz edilmek suretile zevcesine 

maaş tahsis edilmiş olduğu beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Bir memurun tekaüdü, tahsis muamelesi 

yapılarak senedinin verilmesi ile tekâmül ede- 

coğine ve Nusrat Beye ne böyle bir maaş talı- 

sis, ne de senet verilmiş olup bahusus kendisi 

bir müddet sonra tekrar hizmete alınarak 931 

senesi şuabatına kadar da Divanı Muhasebat 

' murakıplığında istihdam edilmiş olmasına na

zaran kayden tekaüde sevkedilmiş olması na

zara alınarak zevcesine 325 tarihli kanun hük- 

1 müne tevfikan maaş tahsisinde bir isabet gö-
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rülmemiştir. Binaenaleyh mumaileyhin vefatı 

tarihinde meri olan 1683 numaralı tekaüt 

kanunu ahkâmına tevfikan zevcesi Rmine Sey- 

yide Hanıma müstehak olduğu maaşın tahsisi 

lâzımgeleceğine karar verilmiştir.

Karar No. K. tarihi

735 21-V-1933

1084 Enderzade. 

3791* Eaik B. 

Avukat.

Evvelce teffiz edilen Selanik mübadillerinden müvekkili Rifat 

malların bilahare tef- Hamdi Paşaya istihkakına mukabil evvelce 

fiz muamelesinin ip- ■ Trabzonda verihniş olan emlâkin bilâhare 

talinden şikâyet. haksız ve kanunsun olarak fazla kiymet takdir 

edilerek teffiz muamelesi iptal olunduğundan 

bahsile şikâyeti havi Faik imzasile Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene veril

mekle keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorul

muştu.
Gelen karşılık okunmakla beraber encü

mene davet edilen Nüfus umum müdürünün 

bu hususta verdiği izahat ta dinlendi. Muma- 

; ileyh Rifat Hamdi paşanın tahakkuk eden 

istihkakına mukabil Trabzonda istediği bir

- ' fırın, dört dükkân, bir otel ile takdiren nısıf 

hisse dükkânın tapu kıymetleri iki bin üçyüz 

lira olduğü halde Valinin riyaseti altında teşek- 

, kül eden teffiz komis^nunun icra ettiği keşif 

ve takdir neticesinde mezkûr emlâkin o zamanki 

rayici üzerinden iki bin beşyüz beş lira kıyme

tinde bulunduğu anlaşılarak bunlar 19-VI-l 929 

tarihli ve 213 numaralı kararla zikrolunan 

kiymet üzerinden mumaileyhin uhdesine teffiz 

edilmiş ve keyfiyet Dahiliye ve Tapu müfettiş

lerinin tetkikinden'geçerek takdir edilen kiy- 

metler yolunda ve teffiz muamelesi de mev

zuata muvafık görülmüştür. Bilâhare mülkiye 

müfettişliğince-gösterilen lüzum üzerine vilâ

yette yapılan teffiz muamelelerinin ikinci bir 

heyet tarafından icra kılınan keşif ve tetkiki 

neticesinde bu emlâke noksan kıymet takdir 

edildiği beyan edilerek bedellerde bir değişik

lik vücude getirilmesi ve bahusus bunlar 

meyanında bulunan ve kıymeti mukayyedesi 

1190 lira iken o zamanki rayiç nazara alınarak 

1300 lira değerinde olduğu takdir edilmiş 

«lan otele 4000 lira kıymet konulması yekûnun

I kabarmasını ve binaenaleyh mezkûr emlâk
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bedellerinin mumaileyhin istihkakmdan fazla 

miktara baliğ olmasmı mucip olduğu gibi 

teffiz işinin de yolsuz cereyan ettiği kanaatmı 

hâsıl etmiş ve bunun üzerine teffiz muamelesi 

kenlemyükûn addedilmiştir.

İcabı konuşuldukta:

1 - 22-111-1031 tarihinden evvel verilen 

teffiz kararlarının kati ve muteber olduğunu 

1771 numaralı tasfiye kanununun birinci ^nad- 

desi âmir olduğu gibi bu kanunu tavzih ma

hiyetinde olarak dahiliye vekâletince yapılan 

talimatnamenin birinci maddesinde de teffiz 

kararlarının meriyülicra olan kanunlar ahkâmına 

muhalifeti sabit olmadıkça kesbi katiyet etmiş 

ve tamamen muteber addedilmiş olacağı gös

terilmektedir.

2 — Bu gibi bir karardan menfaati halel

dar olanların altmış gün zarfında Vilâyet idare 

heyetine müracaat ederek kararın iptali hak

kında dava ikame edebilecekleri 1426 numaralı

; ka^nunun 63 üncü maddesi ahkâmından olduğu 

halde alâkadar olan makam tarafından bu 

' yolda bir itirazda bulunulmamıştır.

I 3 - Mükadder kıymetleri on bin liraya 

j kadar olan gayrimenkul emvali valilerin tas- 

I dikına iktiran etmek şartile vilâyetin teffiz 

i komisyonları sureti katiyede teffize mezun 

olup bu suretle teffiz olunan emvalin tapuya 

I raptolunacaği 1331 numaralı kanunun dördün

cü maddesinde sarahaten gösterilmiş ve mezkûr 

emlâkinde bu kanunun tarifatı dairesinde teffiz 

muamelesi yapılmıştır.

4 - Yapılan bu teffiz işinde mevzuat hilâ

fına bir muamele cereyan etmemiş olduğu 

gibi teffiz keyfiyeti de 1771 numaralı kati 

tasfiye kanununun neşrinden evvel yapılmış ve 

binaenaleyh katiyet kesbetmiştir.

5 - Gerçi bilâhare ikinci komisyon tara

fından yapılan takdir üzerine şûraya müracaat 

edilmiş ve şûraca da teffiz muamelesinin 

iptaline 0-X-932 tarihinde karar verilmiş ise de 

yukarıda yazıldığı üzere ıılezkûr 1771 numa

ralı kanunun 22-111-1931 tarihinden evvel 

verilen teffiz kararlarının kati ve muteber 

olduğunu âmir olmasına nazaran mezkûr

, teffiz muamelesi katiyet kesbettikten sonra
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888ı Binbaşı M. Müfit B. 

5785 F. 12 Tevkifhane- 

163 sinde Kangal As- 

174 kerlik şubesi reisi. 

216 

228,

Kangal ınemurini 

adliyesinden şikâyet

Emniınen k iirarı vv ne scb(‘pten vc'rildii’ i

şûraca verilen bu kararın, tnuanıelenin iptaline 

derecei tesiri encünıtnimizce leenınıüle nıuiıtaç 

bir mahiyette görülmüştür.
6 - Esasen bu gibi takdiri kıymet işlerinde 

buna salâhiyettar heyetlerin, vergiye esas olan 

tapu kıymetlari ile o zamanki rayici kendi ka- 

I naat ve içtihatlarile telif ederek ve bundan 

: gelecek mesuliyetleri üzerlerine alarak ona 

I göre kıymet takdir etmeleri cari olan usul ve 

! teamül icabatından olup mezkûr emlâke de 

bu suretle kıymet takdir olunmuş ve keyfiyet 

; bilâhare müfettişler tarafından da vize edile

rek muamelenin yolunda olduğu tasdik kılın

mış ve binaenaleyh muamele tanıamile mev

zuata muvafık bir şekilde cereyan etmiş iken 

bilâhare bu emlâke her nedense ikinci bir 

heyet tarafından kıymet takdir ettirilmesi bu 

işin, evvelki heyetin mesuliyetini mucip bir 

şekilde cereyan etmiş olduğu kanaatim ortaya 

koymakta olup halbuki meselenin böyle bir 

neticeye vardırılmamış olması o kanaati sel- 

betmekte ve bu takdir keyfiyetinin doğru bir 

şekilde cereyan ettiğini sarahaten göstermekte 

bulunmuştur.

Encümenimiz, etrafile tetkik ettiği bu 

meselede mevzuata tamam ile muvafık bir 

şekilde teşekkül eden evvelki heyetin 

usul ve taamülüne tevfikan icra eylediği 

keşif ve takdir neticesinde hâsıl ettiği kanaate 

istinaden mezkûr emlâke koyduğu kıymetin 

değiştirilmesine mahal görmediği gibi teffiz 

muamelesinin iptalinde de kanuni bir isabet 

bulamamış olduğu cihetle mezkûr emlâkin 

evvelce takdir edilen kıymet üzerinden mu

maileyh uhdesinde ipkasına ve keyfiyetin gerek 

müstediye, gerek Dahiliye ve Maliye vekâlet

lerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

736 21-V-1933

Müdafaai nefis emrinde vukua getirdiği hâ

diseden dolayı hapsedilmiş isede bu baptaki 

tahkikatın Kangal adliyesince bitarafane yapıl

madığından vesaireden bahsile evrakın celbe* 

djlerek tetkiki talebini havi binbaşı Müfit Bey 

tarfından Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhaller
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encümene tevdi kılnınıakla keyfiyet Adliye 

vâekeleti ile bilnıuhabere son ,i>elen karşılık 

mütalea ve icabı müzakere olundu:

Kan.^al hâkim .vekili Galip Beyin katlinden 

suçlu olan müstedinin hakkında icra kılınan 

duruşma neticesinde beraatine karar verilerek 

tahliye edildiği ve işbu beraat kararı aleyhine 

temyizi dava yoluna müracaat olunduğu anla

şılmış ve mumileyhin mahallî memurini adli- 

yesi hakkmdaki şikâyeti varit olmadiğı K̂ ibi 

bu baptaki evrakının celp ve tetkikına da ma

hal öğürülmemiş olmakla Temyiz mahkmesince 

bu hususta verilecek karara intizar etmesi lâ- 

zımğeleceğinin kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar Ko. K. tarihi

737 21-V-1933

964

2451

Recep Kemal B. İkramiyeden mahrum 

Rüstempaşa mahal- edildiğinden şikâyet 

lesie Deniz levazım 

binbaşılığından mü

tekait.

Sabanca. . i

lUlfiil 32 sene hizmet etmesi üzerine teka- 

üdek sevkedilmiş isede kanunî hakkı olan 

ikramiyeden mahrum bırakıldığından bahsile 

şikâyeti havi mütekait deniz yüzbaşısı Recep 

Bey tarafından Yüksek Reisliğe .gönderilen 

arzuhal encümene verilmekle keyfiyet M. M. 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin ( menşeiküttap ) sınıfından 

uhdesine birik kâtipliği tevcih edilmiş olup 

1683 numaralı tekaüt kanununun ikinci mad

desinde ise bu sınıftan neşet edenlerin mebdei 

askerilerine dair bir kayıt bulunmamış olma

sına nazaran hizmet müddetinin yirmi yaşına 

vusul tarihinden itibaren hesap edildiği ve 

kendisinin 1298 - 1299 doğumlu olmasından 

dolayı hizmetten üç sene kaybetmiş ve binaen 

aleyh kanunî müddeti doldurmadığı cihetle 

ikramiye almasına imkânı kanunî görülmemiş 

olduğu beyan kıhnmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Gerçi menşeiküttaptan yetişenlerin dalıi 

neşet ettikleri tarihten itibaren tekaüde istih

kak kesbetmeleri 1956 numaralı kanunla 

kabul edilmiş isede nıumaileyhin bu kanu

nun neşrinden evvel tekaüdü icra kılınmış 

olmasına ve kanunun neşri tarihinden mu-
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1073 Fazilet ve Melek H. 

3779 Osman Bey - Rumeli 

I caddesi No. 70- 

İstanbul.

Mecburi istimlâke 

tâbi tutulan haneleri 

hakkında kanunun 

yanlış tatbik edilme

sinden şikâyet.

teber olduğu üçüncü maddesinde münderiç 

olup binaenaleyh neşrinden evvelki hadisaıa 

teşmiline imkân bulunmamasına göre tekaüt 

muamelesinin mezkûr kanunun neşrinden evvel

ki ahkâma tâbi tutulması zaruri olduğunun 

ve bu itibarla yapılan muamelede kanunsuzluk 

görülmediğinin kendisine bildirilmesine kara 

verildi.
Karar No. K. tarihi

738 21-V-1933

Bir kısmi istihkaklarına karşılık olmak ve 

diğer kısmı da borçlandırılmak suretile verilmiş 

ve bilâhare neşrolunan kanun üzerine borçlan 

iskânı adi derecesinde olması hasebile affolu

narak kendilerine temlik ve tapuya raptedilmiş 

olan hanenin Yunan malı olduğu anlaşılmasına 

mebni teffiz ve tahsise esas olan kıymet üze

rinden mecburî istimlâke tâbi tutulması lâzım 

gelmekte iken bu cihet nazara alınmıyarak 

yalnız istihkakları olan miktarı vermek istedik

lerinden bahsile şikâyeti havi Fazilet ve Melek 

Hanımlar tarafından Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal üzerine keyfiyet 

Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

1885 numaralı kanunun birinci maddesinin 

dördüncü fıkrasında «Bu gayrimenkullerin mü

zayede suretile satılmış veya borçlanma kanu

nuna tevfikan temlik edilmiş olanları tapuya 

raptedilmiş olsun olmasın şimdiye kadar istifa 

edilmiş olan bedelleri ile ihaleden mütevellit 

masrafları yekûnu üzerinden istimlâke tâbi 

tutulur fl diye yazılı olmasına ve Hükümetin 

bu baptaki esbabı mucibe mazbatasında da 

«mübadil bifatile bu gayrimenkullerin tahsis 

ve temlik edilmiş olduğu mütefevvizelere 

teffize esas olan istihkakları derecesinde bono 

verileceği sarahaten kaydedilmekle beraber 

Hükümetçe teklif olunan ve istimlâk bedelinin 

miktar ve tediye şekline müteallik bulunan 

kanun lâyihasının dördüncü maddesindeki 

« iptidaen teffize esas olan kıymet’ üzerinden« 

kaydide maksadı izaha k^^ayet etmekte bulun

masına mebni yapılan muamelenin kanuna 

uygun olduğu beyan kılınmaktadır.
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Reis M. M. Aza

Rize İstanbul Amasya

Atıf Ziyaettin Nafiz

Aza Aza

Trabzon Van

5. Sırrı Münif)

İcabı konuşidukta:

Mezkûr 1885 numaralı kanunun birinci 

maddesinin üçüncü fıkrasında bu gibi 
gayrimenkullerden teffiz ve tahsis suretile 

temlik ve tapuya raptedilmiş olanları iptidaen 
teffiz veya tahsise esas ittihaz edilen kıymet 

üzerinden mecburî istimlâke tâbi tutulur. j> 
diye yazılmış olmasına ve mezkûr hanenin 

bir kısmıda evvelâ borçlandırılmak suretile 
verilmiş ve fakat olbaptaki kanunun neşrinden 

sonra borçları iskânı adi derecesinde olması 
hasebile affolunarak mezkûr hane kendilerine 

kâmilen temlik ve bu suretle tapuya reptedil- 
miş ve binaenaleyh istihkakları meyanına gir

miş bulunmasına ve mezkûr dördüncü fıkranın 
yazılış tarzından da anlaşıldığı veçhile bu fıkra

nın muhacir ve mübadil olmıyan sair eşhasa 
müzayede suretile satılan veya taksitle tediye 

olunmak üzere borçlandırılmış olan bu gibi 
Yunan emlâkine ait bulunmasına mebni bu 

fıkranın müstedilere şumulü görülmemektedir.
f'sasen borçlanmak suretile mesken almış 

olan bir çok mübadillerin borçları affedilerek 
aldıT<lan mallar kendilerine temlik edilmiş 

olduğu halde ayni vaziyette olan müstediyelerin 
mezkûr kanunun birinci meddesinin üçüncü 

fıkrasının bahşettiği haktan mahrum bırakılarak 
kendilerine raci olmayan dördüncü fıkranın 

tatbikına kıyam edilmesine kanunun ruhu ile, 

nede madelet mefhumu ile telifi kabil görül
memekte olduğundan müstediyelere temlik 

edilmiş ve sarih istihkakları meyanına girmiş 
olan hanenin mezkûr 188 5 numaralı kauunun 

dördüncü fıkrası hükmüne tevfikan değil, 
üçüncü fıkrasında gösterildiği veçhile iptidaen 

teffiz yeya tahsise esas ittihaz edilen kıymet 
üzerinden istimlâke tâbi tutulması lâzımge- 

Idiğine karar verildir.

Aza

İsparta
İbrahim

Karar No. K. tarihi

739 21-V-1933

Aza Aza Aza

Kayseri Rize Sivas
A. Tevfik Akif Ziyaettin

Aza 

Yozgat 

A. Cevdet
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Şabanoğlu Halil F̂. 

Cevahir beciestanı 

süpürücüsü. 

İstanbul.

A rzuha l hulâsasr ; K n c i im r ı ı  k a ı  aiM V(' 110 S(‘1)01)İ(‘T1 v c r i ld i ^ n

Malııliyetindeıı do

layı maaş tahsisi.

l'nuınıî harpte Oınakkalede yaralanarak 

nıaliJİ olduğu halde elâıı hakkı olan maaşın 

tahsis edilmediğinden bahsile şikâyeti havi 

Halil imzasile İstanbuldan Vüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal encümene verilmekle key

fiyet M. M. vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta-

Mumaileyhin harpte düşman kurşuııile mcc- 

ruhiyetini tevsik edecek kayit olmadığı gibi 

askerlik şubesinde de malûmat bulunmamasına 

mebni maaş tahsisine imkân olmadığı beyan 

kılınmaktadır.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin vekâlete v̂ aki olan müracaati 

üzerine cereyan eden muameleyi havi olup 

encümene getirtilen dosyası meyanmda bulu

nan Fatih askerlik dairesi reisliğinin 4938 sa

yılı ve 2 5 * X I 1 - Q 3 0  tarihli bir tezkeresinde: 

müstedinin mecruhiyetine şahadet eden iki 

harp arkadaşının ve Gümüşsüyü hastanesi da

hiliye mütehassısı doktor binbaşı Raşit Beyin 

ve mecruhiyetinden dolayı tedavi edildiği Mal

tepe hastanesindeki o|)eratörün bağlı vesaikinin 

ihticaca salih görülmekte olduğundan bahsedil

mekte olup mezkıır dosya meyanmda bulunan 

bu vesikalar ise müstedinin hakikaten Çanak

kale muharebesinde yaralanmış olduğunu sara

haten göstermekte bulunmasına ve Çanakkale 

harbinin herkesçe malûm olan vaziyeti hasebile

o harpte malûl düşen bir askerin bundan fazla 

bir delil ile malûliyetini tevsike pek te imkân 

bulamıyacağına nazaran mezkûr vesikalara is

tinaden müstediye maluliyeti üzerinden kanu

nen hakkı olan maaşın bağlanmasına ve keyfi-
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A rzuha l hulâsası Eııcüıueıı kararı ve ue sebepten verildiği

yetin M. M. vekâletile kendisine de bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

24-V-]Q33

470 ,

3157 i

OÖS'

3671'

V'ehip B.

Aralık nahiyesi sa

bık müdürü. 

Bayazıt.

I:şkiya tarafından 

alman emvalin eş- 

kiyadan igtinanı edi

len mallardan tesvi

yesi talebini havi.

74 0

Aralık nahiyesi müdürlüğünde iken Ağrı isya

nı sırasında eşkiya tarafından bütün eşyası Kas- 

bedilmiş ve bilâhare eşkiyadan alınan külliyetli 

mallar satılarak bunların bedeli emanet kay- 

dine ahnmış olduğundan bahsile zarar ve zi

yanının elindeki ilâm veçhile bu mallar bede

linden tes\iyesi talebini ha\'i Velıip Bey tara

fından Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal en

cümene verilmekle keyfiyet Maliye Vekâletin

den sorulmuştu.

Oelen karşılıkta:

Eşkiyadan alınan mallardan zararlarının 

verilmesi hakkında başkaları tarafından da 

*ilâm alınmış isede bu ilâmlar şakilerin terekei 

vafiyesinden ödenmesine dair olduğu ve hal

buki bu tereke 1600 liradan ibaret olup bun

dan evvelemride imtiyazlı alacak olan Hazine 

matlubunun mahsubundan sonra kalan para 

bulunursa bunun alacaklılara ^arameten tesvi

yesi için sulh hakimi emrine tevdii hususunun 

mahalli defterdarlığına yazıldığı ve böyle bir 

para kalmamış ise Hâzinece yapılacak muame

le olmadığı beyan kılınmıştır.

Maliye Vekâletinden davet edilen Hukuk 

müşavirinin bu husu'ta verdiği izahat dinlen

dikten sonra icabı konuşuldu:

Mumaileyhin tekrar Yüksek Reisliğe ver

diği arzuhalde mezkûr 1600 lira yalnız İğdır 

kazasındaki para olup eşkiyanm Bayazıt vilâ

yeti emanetinde 25 000 küsur lirası bulunduğu 

gibi o sırada müteaddit askerî kıtaları tara

fından da 15 400 baş koyunun mazbata muka

bilinde alınmış olduğunu iddia etmektedir.

Şu hale göre bu iddia hakikate uygun 

olduğu ve bundan tlazine alacağının mahsu

bundan sonra para kaldığı da vekâletçe bittet- 

kik tebeyyün ederse müstedinin tebeyyün eden 

matlubunun bu paradan tesviyesile ilâm hük

münün ona göre tenfizi muktazi bulunduğun

dan bu cihetin Maliye vekâletine bildirilme-
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bine ve şayet böyle bir para olmadığı tahak- 

; kuk ederse askerî kıttantı tarafından ba mazbata 

alındığını mumaileyhin beyan ettiği 15 400 

koyun hakkındaki muamelenin şimdiye kadar 

I tekamül etmiş olması memul olduğundan hak- 

I kının bu noktadan temini için icraya müraca

atla takibatta bulunması lâzımgeleceğinin müs- 

tediye anlatılmasına karar verildi.

1225

3948

g i Harcırahının yanlış

Dördüncü iskân mm-' hesap edilmesinden

tal<a müdürü. şikâyet.

Bursa.

Karar No. 

741

K. tarihi 

24-V-193.3

İskân işlerini tetkik için Balıkesir ile Ayva

lığa muvakkaten gidip gelme masraflarının harcı

rah kanununa tevfikan verilmesi lâzımgelirken 

eski harcırah kararnamesi üzerinden verilmesi 

cihetine gidildiğinden ve bu bapta Devlet 

Şûrasına vaki olan müracaatinin de müddetin 

geçmesi noktasından reddedildiğinden bahsile 

şikâyeti havi Halit imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal encümene verilmekle key

fiyet Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

1846 sayılı kanunun birinci maddesinde 

daimi ve muvakkat memuriyetten bahsedilmekte 

olup bu kanunun neşrinden evvel de harcırah 

kararnamesinin dördüncü maddesindeki muvak

kat memuriyetler ile, bir dairei malııme dahi

linde bir vazifenin ifası için vaki olacak mu

vakkat memuriyet seyahatleri yekdiğerinden 

ayrılmış ve ayrı ayrı hükme raptedilmiş bulun

duğundan ve mezkûr kanunla yol masrafla

rının hesap ve tahakkuk sureti değiştirilirken, 

harcırah kararnamesinin dördüncü maddesinin 

birinci fıkrasındaki muvakkat memuriyet nazara 

alınarak mezkûr kararnamenin muvakkat mad

deleri faslının tadili nakkmdaki kararname 

hükmü kaldırılmamış olduğundan bahsile mu

maileyhin yol masrafları hakkında yapılan 

‘muamelenin kanuna uygun olduğu tafsileıı 

beyan kılınmıştır.

İcabı konuşLildakta:

Daimi veya muvakkat bir memuriyetle 

i mıntakası haricinde bir tarafa gönderilecekler 

hakkında mezkûr kanun ahkâmının tatbiki 

I iktiza etmekte isede mumaileyh kendisine
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! vazifeten tayin edilen bir daire dahiİinde- 

I ki seyahatleri için dairesi haricine gönde-

! rilenler gibi kiloîTietre üzerinden harcn*ah

- verilmesini talep eylemekte olmasına ve bu 

ise ne mezkûr kanun, ne de mezkûr karama^ 

menin elyevm meri olan alikâmma tevafuk 

I etmekte bulunmasma nazaran yapılan muame- 

i lenin bu mevzuata müstenit olduğunun ve bu 

baptaki şikâyette isabet bulunmadığının kendi

sine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tnrilıi

913 ! h'atma Müberra 11. 

3616' Hatboyunda No. 26 

' Erenköy dördüncü 

' ilk mektep sabık 

muallimi.

Prenköy - İstanbul.

Tasfiyesinin refi.

742 24-V-1933

Muallim mektebinden mezun olup seneler- 

denberi muvaffakiyetle vazifesini ifa etmekte 

ilçen ahiren tasfiyeye tâbi tutulduğundan bahsiie 

hakka ve kanuna uygun olmayan bu tasfiye 

muamelesinin tetkikile refi talebini havi Fatma 

Müberra Manim tarafından Yüksek Reisliğe 

İstanbuldan gönderilen arzuhal encümene veril

mekle keyfiyet Maarif vekâletinden sorulmuştu.

(jelen karşılıkta:

1313 senesinde İstanbul muallim mektebi

nin iptidai kısmından ve 1317 senesinde de 

müntehi sınıfından şahadetname alan muma- 

ileyhanın bilgisi az ve asabi olmasından ve mesle

kinin icap ettiği faaliyeti gösterememesinden ve 

yaşının geçkin bulunmasından ve imtihan için 

vaki olan davete icabet etmemesinden dolayı 

tasfiyeye tâbi tutulduğu ve nıumaileyha bilâhare 

Devlet Şûrasına müracaat etmiş isede müra- 

caatinin reddedildiği beyan kılınmıştır. Bir çok 

mekteplerde elyevm henüz şehadetnamesiz 

muallimler istihdam edilmekte olduğu halde 

mektepten mezun olan ve şimdiye kadar vazi

fesini istitaatı derecesinde muvaffakiyetle ifa 

etmiş olduğu anlaşılan mumaileyhanın tasfiyesi 

için serdedilen sebepler encümenimizce kanunî 

bir mahiyette görülmemiş ve binaenaleyh 

yapılan muamelede bir isabet bulunmamış 

olmakla nıumaileyha hakkında verilen tasfiye 

kararının rafine ve keyfiyetin Maarif vekâletile 

mumaileyhaya da bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

743 24-V-1933
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Kara Ali Ağaoğlu. 

Tahsin Ali B. 
Sümle köyü mual

limi.

1 lopa.

Arzuhal hulâsası

Haksız olarak vazi

fesine nihayet veril

mesinden şikayet.

Enciiıneıı kaı-aı*ı ve ne sebeplen verildiği

On seneyi mütecaviz bir müddettenberi 

muallimlik vazifesini hüsnü ifa etmiş ve bu 

husustaki muvaffakiyetini müeyyit başmuallim- 

lik, maarif memurluğu ve ilk tedrisat müfet* 

tişiİRİnce raporlar verilmiş olduğu halde bilâ- 

hare davet edilen imtihana hastalığı dolayısile 

I icabet edememesi sebep «öşterilerek vazifesine 

j nihayet verildiğinden ve bu bapta Şûraya mü-

■ racaat etmiş isede davası müruru müddet nok- 

, tasından reddedildiğinden bahsile şikâyeti havi 

Tahsin Ali imzasile üopadaıı \'üksek Reisliğe 

i^önderilii’t encümene verilen arzuhal üzerine 

, mumaileyhin Devlet şûrasında bulunan dosyası 

i celp ile tetkik edildi.

1 Mezkûr evrak meyanında bulunan Maarif 

‘ vekâletinin cevabî tezkeresinde:

842 numaralı kanunun şumulü haricindeki 

muallim muavinlerinden olan mumaileyh açı

lan imtihana davet edilmiş isede‘ iştirak etme

diğinden ve .ijerçi bilâhare hastalığını muta- 

zammın bir rapor göndermiş isede bu raporda 

hastalığının başladığı tarih 15 ağustos Q29 

' gösterildiği halde raporun 2 teşrinievvel 929 

tarihinde tasdik edilmesine nıebni ihticaca sa- 

I lih görülmediğinden bahsile kendisinin maze- 

I retsiz imtihana girmemiş addedilerek vazifesi- 

' ne nihayet verildiği beyan kılınmıştır.

Mezkûr rapor Maarif vekâletinden getirti

lerek tetkik ve icabı müzakere olundu:

Mumaileyhin gerçi 15 ağustos 929 tari

hinde tedavi altına alındığı ve raporun da 29 

eylül 929 tarihinde verilerek 2 teşrinievvel 

929 tarihinde Hükümet tabibi taraıindan tas

dik kılındığı anlaşılmış isede bu hal raporun 

ihticaca salih olmamasını istilzam etmeyip an

cak mumaileyhin tedavi altına alındıktan sonra 

gördüğü lüzum üzerine rapor istihsal ettiğini 

! göstermekte ve binaenaleyh bunun Trabzon 

askerî hastanesi tabibi tarafından verilmiş ve 

Hükümet tabibi tarafından da tasdik edilmiş 

olması hasebile ihticaca salih addedilmemesine 

mahal görülmemekte olduğu gibi kendisinin 

mazeretsiz olarak imtihana icabet etmediği yo- 

' lunda bir telâkkiye de müsait olmadığından 

imtihana icabet etmemesinin mazerete müste

nit olduğu mezkûr rapor ile musaddak olan

I—. .......  ......... -i............ - - •' —
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Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve otur

dukları ver
Arzuhal hulâsası EncünH'iı İcavarı ve ne seb(‘pten verildiği

ııuistedinin bu silil)’ mazeretinin kabulü ile 

tekrar imtihana davet edilmesine ve imtihan 

neticesine o;öre hakkında muamele ifasına ve 

keyfiyetin Maarif vekâletile müstediye de bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

870 

357 T

Nuri B.

A^a I lamamı No.4 

İfsküdar-İstanbul

asfiyesinin refi

1189 İsmail Hakkı B. 

3909 Amasya mebusu,

Yanlış takdir edilen 

bina \'er!<isinin tas

hihi.

744 24-V-1933

Canakkalenin Balıkçı çeşme köyü sabık 

muallimi iken haksız yere tasfiyeye tâbi tutul

duğundan bahsile evrakının tetkikile hakkının 

meydana konulması Nuri inızasil Yüksek Re

isliğe oönderilip encümene verilen arzuhalde 

talep edilmesi üzerine keyfiyet Maarif vekâle

tinden sorulmuştu.

(ieleıı karşılık okunduktan ve mumaileyhin 

vekâletten celbedilen dosyası tetkik edildikten 

ve encümene davet olunan V'ekâlet Zat İşleri 

müdürü dinlendikten sonra icabı konuşuldu.

Mumaileyhin her ne kadar muallimlikte 

muvaffakiyet gösterememesine mebni tasfiye 

edildiği mezkûr karşılıkta beyan edilmekte 

isede ahlâkının mazbut olması ve sicillinde 

kendisini şaibedar edecek bir kayit olmaması 

encümenimizce nazara alınarak kendisinin ve

kâletçe muallimlikten gayri bir hizmette istih

damı suretile tasfiyesinin refine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

745 24-V-1933

Amasyada Kavak Çayırı köyünde mutasarrıf 

olduğu tarla halindeki arazisine içerisinde bu

lunan kulübenin iradı ilâve edilmek suretile 

vergi tahakkuk ettirildiğinden bahsile şikâyeti 

havi Amasya mebusu Hakkı Bey Ef. tarafından 

Yüksek Reisliğe verilip encümene tevdi kılman 

arzuhal üzerine keyfiyet Maliye vekâletine 

yazılmıştı.

(jelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:

Yapılan tetkikata nazaran mezkûr verginin 

tarhında bir yolsuzluk vukua getirildiği ve 

mumaileyhin şikâyetinde haklı olduğu anlaşıla

rak mahallile bilmuhabere bu baptaki muame

lenin kanunî mecrasına konulduğu anlaşılmış
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A rzuha l voronlorin

adr, sanı vc otur- Aı-zuhal hulâsası E n c ü n ı e ı ı  k a r a iM  V(‘ n e  s(.‘İK‘p ( e ı ı  V(‘ i- il( liğ i

dukları yer

ve ıııunıaileyhin V dileği şu suretle yerine geti

rilmiş olmakla keyfiyetin kendisine bildirilnıe- 

! sine karar verildi.

Karar No. K. tariiıi

7 4 ü 24-V-1933

1015

3719

669

3363'

568;

3258

Kobakoğlu.

İsmail Hakkı B. 
Reşadiye mahallesi. 

Samsun.

İstihkakına mukabil 

verilen mallardan bir 

kısmının geri alın

masından şikâyet.

789 Süleyman B.

2275 Basmahanede Üsküp 

7Q0 otelinde sabık Se- 

22~76 nirkent tapu memu

ru.

. İzmir.

Tasfiyesinin refi.

İstihkakına mukabil Samsunda alınış’olduğu 

emlâkten bir kısmının haksız .i yere elinden 

alındığından ve bu bapta cereyan eden mua

meleler, lehinde intaç edildiği halde henüz 

infaz olunmaması mağduriyetine meydan ver

diğinden bahsile şikâyeti havi Kobakoğlu 

İsmail Hakkı imzasile Samsundan Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümene verilen arzuhal- 

1ar tetkik olundu ve bu bapta encümene davet 

edilen Nufus umum müdürünün verdiği iza

hat ta dinlendi.

Mumaileyhin vaki olan ifadesine nazaran 

bu işin en son defa olarak Temyiz mahkeme

sine intikal ettiği ve oraca tetkik edilmekte 

bulunduğu anlaşılmasına nazaran encümence 

şimdiden bir karar ittihazına mahal ve imkân 

görülmemiş olduğundan bu tetkikat neticesine 

göre 'l'emyiz . mahkemesince verilecek karara 

intizar etmesi zarurî olduğunun mumaileyhe 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

747 24-V-1933

Senirkent tapu memuru iken hakkında ka

nuna uygun olmayarak tasfiye kararı verildi

ğinden evrakının tetkikile haksız yapılan bu 

tasfiye muamelesinin refi talebine dair Süley

man imzasile İzmirden Yüksek Reisliğe gönde

rilen arzuhal encümene verilmekle keyfiyet 

Maliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin idaresine ait tasarruf defterle

rini yanlış kayitlerle çizi]-) bozmak ve intikal 

muamelelerinde alâkadarların ızrarına sebep 

olmak ve bir tasarruf kaydinin üzerine kâğıt 

yapıştırıp üstüne başka kayit yazmak suretile 

vaki olan hallerinden dolayı tasfiyeye tâbi tu

tulduğu ve bu bapta Şûraya müracaat etmiş 

isede davasının reddedildiği beyan kılınmıştır.
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^  Arzulıal verenlerin 

g ^  adı, sanı ve otur- 

dukları yer

Arzuhal hulâsası Eneümoıı kararı ve ne sebepten verildiği

İcabı konuşuldukta:

Müstedi, bu baptaki arzulıalinde; Beş sene

lik hayatı ıneınuriyetiııde ilk defa olarak vaki 

olan bu yanlışlıklar tabip raporile de sabit ol

duğu üzere hasta olduğu ve istirahate muhtaç 

bulunduğu bir sırada yapılan bir sehivden 

ileri gelip bunları da usuh'i dairesinde tashiiı 

etmiş ve ortada ne alâkadaranın ne de idare

nin menfaati aleyiıine bir lıal vukua gelmemiş 

olduğunu kati bir hsanla beyan etmektedir.

İddiası varit olmayıpta yapılan bu muame

lelerden dolayı bir suiniyet mütehakkak veya 

mahsûs olduğu nalde mumaileyhin muhake

meye şevki veya memurin kanununda gösteri

len inzibatî cezalarla tecziyesi icap etmekte ve 

bir memurun tasfiyesini mucip sebepler de 

yine n’ıezkıır kanunun birinci muvakkat mad

desinde sarahaten gösterilmekte olduğu iıalde 

kanunun gösterdiği bu yollar bırakılarak tasfiye 

cihetine gidilmesi doğru görülmediğinde ve ba

husus tapu müdürü tarafından mumaileyhe hita

ben yazılıpta arzuhaline raptedilen mektupların 

mündericatı da tasfiye muamelesinin icrasında 

bazı esbabı hususiyenin amil ve müessir oldu

ğunu sarih bir surette göstermekte bulundu

ğuna binaen kanuna ve hakka uygun olarak 

yapılmadığına encümence kanaat hasıl edilen 

bu tasfiye kararının refine ve keyfiyetin Maliye 

vekâletile mumaileyhe bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

748 24-V-1933

529 Haşan Haindi B. 

Sabık İzmir Sıhhat 

kâtibi.

3218

Memuriyet sıfatı av

det ettiği halde bu 

cihet nazara alın

madığından ve sa- 

ireden bahsile şikâ

yeti havi.

Sıhhat ve İçtimai A\uaveııet vekâletince 

tasfiyeye tâbi tutulmasi üzerine Şuraya müra

caatla tasfiye kararı refedilmiş ve bu suretle 

memuriyet sıfatı avdet etmiş iken vekâletçe 

bu cihet tanınmadığından ve Şûraya müraa- 

caat etmişsede aleyhine karar verildiğinden 

bahsile şikâyeti havi Haşan Hamdi Bey tara

fından Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal 

encümene verilmekle keyfiyet mezkûr vekâ

letten sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu:
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Mumaileyh mezkûr arzuhalinde, hakkmda- 

ki tasfiye kararı refedildiği ve şu suretle me

muriyet sifatı avdet ettiği halde bu cihetin 

nazara almmamasmdan arada geçen müddet

ler için açık maaşı verilmemesinden tekâüt 

muamelesinin yeni kanun ahkâmına tevfikan 

icrası lâzım gelmiş iken eski ahkâmın tatbik 

edilmesinden ve memurin kanununun 84 üncü 

maddesinin kendi hakkında tatbiki lazımgel- 

diği icap ettiği halde buna da riayet edilme

mesinden bahsile şikâyet etmektedir.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin tasfiyesi her ne kadar Şâraca 

kaldırılmış isede hastalığının devamı dolayı- 

sile halen vazife ifasına muktedir olmadığı 

Heyeti Sıhhiyenin evrak arasındaki raporundan 

anlaşılmasına ve tasfiyesi refedilenlere açık 

maaşı itasına mevzuatın müsait olmamasına ve 

tekaüde şevki muamelesinin vekâletçe tasdika 

iktiranı eski kanunun merî olduğu zamanda 

vukubulduğu cihetle hakkında yeni tekaüt ka

nunu ahkâmının tatbikına imkân bulunmama

sına mebni müstedinin bu baptaki şikâyeti 

varit görülmemiş ve binaenaleyh yapılan mu

amelede bir isabetsizlik bulunmamış olup an

cak mumaileyhin evrakı arasındaki raporunda 

hastalığının istirahatle salâh kesbedeceği beyan 

kılınmakta olmasına nazaran hastalığı vazife 

ifa edecek surette salâh kesbettiği takdirde 

memurin kanunünun 84 üncü maddesinin son 

fıkrası hükmüne tevfikan müktesep hukuku 

avdet edeceğinden o yolda muamele ifası 

muktazi bulunmuş olduğunun S. ve İ. M. Ve

kâleti le müstediye bildirilmesine karar verildi.
Karar No. K. tarihi

749 24-V-1933

Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza

Rize İstanbul Muğla Amasya Bilecik Bursa Gazi Antep Gazi Antep

A tıf MM yaettin Nuri N afiz Hayrettin M. Fehmi Reşit Şahin

Aza Aza Aza Aza Aza Aza

Hakâri İsparta Kayseri Sivas Van Yozgat

İbrahim İbrahim A. Tevfik Ziyaettin ^ Münip A. Cevdet
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Cumartesi T. B. M. M:

AKZÜIİAL KNCÜMENÎ

Cumartesi gûnîerT*! 

basılır ve dağıtılır |

HAFTAL. I K KARAR C E T V E L. İ
*— -4l^ayı : 18

1

M

297’ 

1756

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Mütekait binbaşı. 

Hamit B. ve ar. 

Sivas.

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebe])ten verildiği

Kanunu medenînin 

meriyetinden evvel 

vekâleti devriye ile 

alınan malların fera

ğına mümanaat olun

masından şikâyet.

Kanunu medeninin mevkii meriyete yazın

dan bir kaç sene mukaddem mübadeleye tâbi 

olmayan veya tehcir edilmemiş olan eşhastan 

vekâleti devriye ile alınan hanelerin ferağına 

mümanaat edildiğinden ve halbuki bu gibi 

emvalin alınması evvelce Heyeti vekilece 

verilen müsaadeye müstenit olup hatta o zaman 

Mahkemei temyizin de bu hususta bir kararı 

bulunduğundan bahsile evvelce senet alan diğer 

emsali gibi kendilerinin uhdelerinde bulunan 

bu malların da ferağına müsaade olunması 

talebini havi mütekait binbaşı Hamit Bey ile 

arkadaşları tarafından Yüksek Reisliğe gönde

rilen arzuhal encümene verilmekle keyfiyet 

Maliye vekâletinden sorulmuştu.
Gelen karşılıkta; vakıa evvelce Heyeti Veki

lece böyle bir karar verilmiş ve bu karar 

Temyiz mahkemesinin o zamanki içtihadına da 

muvafık bulunmuş ise de ahiren 15 mart 928 

tarihli ilâm ile Mahkemei tamyizin izhar 
eylemiş olduğu içtihadı, kanunu medeninin 

meriyetinden mukiddem kâtibi adillerin gayri

menkul 1er hakkında alım ve satım takririni 

istimaa mezun olmadıkları şeklinde tecelli 

etmiş olmakla beraber kâtibi adillerin tanzim 

ettikleri vesikanın 15 nisan 339 tarihli kanu
nun birinci maddesinde muharrer vesaiki 

mutebereden madut olamayacağı takarrür etmiş 

olduğundan noter senetlerile evvelce muamelei 

feragiyeleri yapılmış olanların emri vaki ola

rak kabulü zaruri olduğu ve maahaza bu 

senetlere müsteniden ferağ muameleleri yapıl

mamış olanların Temyiz mahkemesinin içtihadı 

veçhile bir muamele yapılmasına imkân bulu

namadığı beyan kılınmıştır.
İcabı konuşuldukta:
Esasen bu mesele alâkadaranın mahkemeye
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^  I Arzuhal verenlerin 

g  ̂ I adı, sanı ve otur- 

! dukları yer

Arzuhal hulâsası H ı̂ıciinıeıı kararı ve ne sebepten verildiği

müracaat sureretile takip ve intacı iktiza eden 

hususattan ^jöriilmesine binaen vekâletin işarı 

kanaat bahşolınadığı takdirde mahkemeye 

müracaatta muhtar olduklannm kendilerine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarilıi

l-VI-1933

1297| Nafiz B. 

4026: Tekaüt 
zabiti.

jandarma

Jandarmadan tekaüt 

edilmesi başka hiz

metlerde istihdamı

na mâni olduğun

dan şikâyet.

827

2313

Salih B.

Tayyare cemiyeti 

veznedarı.

Urfa

Başkalarının harcı

rahına mahsuben 

evvelce almış oldu

ğu paranın kendi

sinden tazminine 

kıyam edilmesinden 

şikâyet.

Jandarma mülâzimliğinden haksız olarak 

tekaüt edilmiş olması başka hizmetlerde de 

istihdamına mâni olduğundan ve bu ise muz- 

tar bir halde kalmasını intaç ettiğinden bahsile 

şikâyeti havi Nafiz imzasile Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal encümene verilmekle keyfi

yet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

delen karşılıkla buna müteferri evrak okun

duktan sonra icabı konuşuldu:

Mumaileyhin evvelce Meclisi Aliye vaki 

olan müracaati üzerine jandarma silkinde 

istihdamı muvafık görülmemesine mebni merci

ince tekaüde sevkedildiği anlaşılarak muame

lenin değiştirilmesine mahal görülmediğine 

encümenimizce 2 -Xl-932 tarih ve 231 numa

ra ile karar verildiği anlaşılmış olup şu kadar ki 

mumaileyhin jandarma meslekinden tekaüt 

edilmesi başka bir hizmette istihdam edilmeme

sini istilzam etmeyeceğinden müstedinin bula

bileceği sair hizmette istihdamına mâni bir hali 

olmadığına ve keyfiyetin kendisine de bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

751 l-Vl-1933

Mudanya mütarekesinden sonra Elcezire 

cephesine hareketleri esnada zabit arkadaşları

nın harcırahına nfahsuben alıp kendilerine ver

diği 630 lirayı bir misli faizle beraber Maliye 

Vekâleti kendisinden tahsile kıyam ettiğinden 

bahsile şikâyeti havi Urfadan Salih imzasile 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal encümene 

verilmekle mütalea ve icabı müzakere olundu.

Bilâhare intişar eden 2102 numaralı ka

nunla bu gibi avansların sureti mahsubu hak

kında hüküm vazedilmiş ve bu hükme istina

den mezkûr 630 Hra hakkındaki mahsup mu-
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f Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

İfaiıİİMiri

Arzuhal hulâsası Encümen karaı*! ve ne sebepten verildiği

amelesinin derdest olduğu vekâletten davet 

edilen memurun ifadesinden anlaşılmış olmak- 

! la keyfiyetin bu suretle müstediye bildirilme-

■ sine karar verildi.
, Karar No. K. tarihi

752 l-Vl-1933

Rs. 

Riz ‘ 

Atıf

M. M.

İstanbul

Ziyaeîtin

Ka.

Muğla

Nuri

Aza

Bilecik

Hayrettin

Aza 

Gazi Antep 

Reşit

Aza 

üazi Antep 

Şahin

Aza

Hakâri

tbrahim

Aza

İsparta

İbrahim

Aza Aza Aza Aza

Kayseri Kacaeli Sivas Trabzon

A. Tevfik Kemalettin Ziyaettin Sırrı

Aza Aza

Van Yozgat

MUnip Cevdet



- 4 -

Arzuhal verenlerin 

^  j adı, sam ve otur- 

i duklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

462

İ933ı

Çayırlızade Hamdi ' Tadat defterine mu- 

ve Kemal Beyler. kayyet tiftik keçile- 

Beypazarı. ! rinin kaçak addedil

mesinden şikâyet.

929 senesiiıde Nallıhan kazasmm Çayırhan 

nahiyesi dahilindeki Akçe bayır mevkiinde beş 

yüz küsur keçileri ağnam tadat defterine kay

dettikten sonra tiftiklerini kırptırmak için yine 

kendilerine ait bir yere jjötürmüş olmalarından 

dolayı bunların kaçak addile cezayi naktiye 

tâbi tutulduğundan bahsile şikâyeti havi Ça- 

yırlızade Hamdi ve Kemal imzalarile Yüksek 

Reisliğe verilen arzuhal üzerine keyfiyet Ma

liye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık mütalea ve bu işe müteferri 

dosya celp ile tetkik edildi:

Esasen mumaileyhimaya ait olan bir mera

da ağnam tadat defterine kayit ettirildikten 

sonra yine bu mera hududu dahilinde Kum 

! ağılı namındaki mahalle götürmeğe mecbur

I kaldıkları 568 baş keçiyi memurun tadat ye-

■ rinde bulamayınca neyeti ihtiyariyenin bubap-

I taki ifadesine rağmen kacak addettiği ve bu

nun üzerine müstediler Devlet şûrasına müra

caat etmişlersede mezkûr ağnam meyanındaki 

dört merkebin tadat haricinde bırakılmasından 

dolayı mezkûr davarların mektumj addedilece

ğine karar verildiği anlaşılmıştır, 

îcabı konuşuldukta:

Gerçi Maliye vekâleti bu baptaki karşılı- 

j ğında, mezkûr davarların mektum addedilmesi ' 

için en esaslı ve kanunî bir delil olmak üzere 

j sayım kanununun 13 üncü maddesine tevfikan

i nakilleri esnasında nakil veya ifraz tezkeresi 

veya vesika almamış olmalarını beyan etmekte 

isede müstediler, mezkûr davarlarının dökül

mekte olan tiftiklerini kırptırmak için kendi 

tasarruflarında bulunan ayni meranın başka bir 

tarafına hemen nakle mecbur kaldıklarını ve 

bu mahallin bir kaza ve hatta başka bir köy 

dahili olmayıp yine kendi tasarruflarında bulu

nan bir mahal olması hasebile tezkere almağa 

lüzum görmediklerini ifade etmekte olmalarına 

ve bu itibarla bu nakil keyfiyetinin mezkûr 

kanunda kasdedilen nakilden mahiyet itibarile 

farklı bulunmasına ve bahusus bu davarların 

naklinden evvel usulen ağnam tadat defterine 

de kaydedilmiş olmasına mebni bunların mek

tum addedilmesine mahal görülmemiş ve şu 

kadar ki çobanları tarafından sehven kaydedil-



Arzuhal verenlerin 

^ I adı, sanı ve otur- 

1 dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1107' 

38f4İ

Remziye H.

Hacı bayram mahal

lesi hükümet cad 

desi No. 7 

Ankara.

mediği anlaşılan dört tnerkep hakkinda kanunî 

muamelenin yapılması muktazi bulunmuştur. 

Binaenaleyh mezkûr davarların kaçak addedil

mek suretile yapılan muamelenin tashihi ve 

dört merkep için de kanunen lâzımgelen mua

melenin ifası lâzımgeldiğine ve keyfiyetin 

Maliye vekâletile müstedilere de bildirilmesine 

encümenimizce müttefikan karar verilmiştir.

Karar No. K* tarihi

753 3-VI-1933

İstimlâk edilen ha- Ankarada Hallaç Muhittin mahallesindeki 

nesinden dolayı fahiş haneleri dokuz bin on lira üzerinden istimlâk 

veraset vergisi iste- edildiği halde 44 bin lira üzerinden veraset 

nilmesinden şikâyet, vergisi alınmasına kıyam edildiğinden bahsile 

şikâyeti havi Remziye Hanım tarafından Yük

sek Reisliğe gönderilen arzuhal encümene 

verilmekle keyfiyet Maliye vekâletinden sorul

muştu.
Gelen karşılıkta:

Mezkûr haneye veraset kanununun 17 inci 

maddesi hükmüne tevfikan vergi tarhedilmiş 

olmasına ve mumaileyhanın zevcinin vefatı tari

hinde ise vergiye matrah olan bina iradına 

kanunî eşkâl ve merasim dairesinde tadilât 

yapılmamış bulunmasına binaen mezkûr ver

ginin kanuna uygun olarak tarhedildiği beyan 

kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Esasen kırk iki metre murabbaı arsa üzeri

ne yapılmış ve zemin katı hariç olarak beş 

odadan ibaret bulunmuş olan mezkûr haneye 

kırk dört bin lira kıymet konulmuş iken bunun 

İmar idaresince altı bin lira üzerinden istimlâ

kine kıyam edilmesine mebni verese tarafından 

ikame edilen dava neticesinde istimlâk bedeli 

dokuz bin on liraya çıkarılmış ve keyfiyet 

Temyiz mahkemesince de bu suretle tasdik 

olunduktan sonra mezkûr hane bu bedel üze

rinden istimlâk edilmiştir. Şu takdire göre 

hini istimlâkte vergiye esas olan kırk 

dört bin liranın kabul edilmeyerek haneye altı 

bin lira kıymet takdir edilmesi tahrir kıymetinin 

ne derecede fahiş olduğuna bariz bir delil oldu

ğu gibi bu kıymetin mahkemece dokuz bin on 

liraya çıkarılmış olması ve keyfiyetin Malı-
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Arzulial verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzulial hulâsası Encüıııeıı kaicii‘1 ve ne s(il)epten \'enl(liği

kemei Temyizcede dasdik edilmesi hakikî kıy

metin bundan ibaret olduğunu sarih bir surette 

göstermektedir . Binaenaleyh mezkûr mülkü 

istimlâk ederken , tahrir kıymeti olan 44 bin 

liranın nazara alınmaması ve veraset vergisi 

alınırken de istimlâk bedeli bırakılarak tahrir 

kıymetinin matrah ittihaz edilmesi mutasarrıf

larının şikâyetlerini mucip olacak bir şekil 

almış ve muamelenin cereyan tarzına göre hane

nin hakikî kıymetini Mahkemei temyizin tasdik 

ettiği bedel olarak kabul etmek zarurî görül

müştür. Şu halde mezkûr veraset vergisinin 

tahrir kıymeti olan kırk dört bin lira üzerin

den değil, Temyiz mahkemesince tasdik edilerek 

kaziyei muhkeme halini almış ve istimlâke esas 

ittihaz edilmiş olan dokuz bin on lira bedel 

üzerinden istifası hak ve madelete muvafık 

olduğuna ve keyfiyetin ıMaliye vekâleti ile 

mumaileyha Remziye Hanıma da anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

754 3-V I- 1933

Reis M. M. Kâ. kZA Aza Aza Aza

Rize İstanbul Muğla Gazi Antep Gazi Antep Hakâri İsparta

Atıf Ziyaettin Nuri Reşit Şahin İbrahim İbrahim

Aza Aza Aza Aza Aza

Kayseri Sivas Trabzon Van Yozgat

A, Tevfik Ziyaettin 5. Sırrı Münip /4. Cevdet
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160

998

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Raka köyü ahalisi 

nainına muhtar Ali 

Rıza B.

Sultaniye - Konya.

Arzulial hulâsası Encümen kaı*;\n ve ne sebepten verildiği

Arazilerine ecrimisil 

takdir edilmesinden 

şikâyeti ve bu ara

zinin borçlanma ka

nunu veçhile kendi

lerine verilmesi tale

bini havi.

İbrahim B. 

Yozgat tahsil 

muru sabıkı.

me-

Tasfiyesinin refi.

Raka köy halkının on altı senedenberi 

işgallerinde bulunan araziye suğla addile takdir 

ohınan ecrimislin mağduriyetlerini mucip oldu

ğundan bahsi le iadesi ve bu arazinin borçlan

ma kanununa tevfikan tevzii mezkûr köy 

ihtiyar heyetinin Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhalleri üzerine keyfiyet 

Maliye vekâletinden sorulmuştu.

Cıelen karşılıkta:

Mezkûr arazinin suğla addi ve kendilerinden 

ecrimisil alınması hakkında Bozkır kazası 

idare heyetince verilen kararın alâkadarların iti

razı üzerine Konya vilâyeti idare heyetince fes- 

hile 931 senesi muvazenei umumiye kanununun 

23 ncü maddesi hükmüne ve borçlanma kanu

nuna tevfikan muamele ifasına ve ecri misil olarak 

alınan paranın eshabına iadesine karar verilmiş 

olduğu ve gerçi muvazenei umumiye ve borç

lanma kanunları ahkâmına tevfikan araziyi 

milliye ve haliyenin teffizi muvafık isede 

esasen idare heyetinin, tahsil olunan ecrimislin 

iadesi hakkında karar vermek salâhiyeti olma

dığından bu kararın infaz edilemeyeceği bildi

rilmiştir.

İcabı konuşuldukta;

716 numaralı borçlanma kanununun 2 nci 

maddesinde bu gibi arazinin tevziile bedellerinin 

istifası sureti sarahaten gösterilmekle olmasına 

ve müstedilerin bu kanun hükümlerinden isti

fade edecek vaziyette oldukları da anlaşılma

sına binaen mezkûr arazinin bu kanun daire

sinde ve borçlandırılmak sureti le tevzii lâzım 

geleceğinin ve verdikleri ecrimislin iadesine 

gelince encümence bu bapta yapılacak bir 

muamele olmayıp ancak arzu ettikleri takdirde 

bunun için de mahkemeye müracaatta muhtar 

bulunduklarının müstedilerle Maliye vekâletine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

755

K. tarihi 

4-VI-1933

Yozgat tahsil memuriuğundaiı haksız ve 

kanunsuz yere tasfiyeye tâbi tutulduğundan 

bahsile tasfiye kararının refi talebine dair 

İbrahim imzasile Yozgattan Yüksek Reisliğe



- 8 -

<1

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

gönderilen arzuhal encümene verilmekle bu 

baptaki dosya celp ve tetkik olundu.

Memurin kanununun birinci muvakkat mad

desinde bir memurun aczine ve sicilline göre 

tasfiyesinin yapılacağı yazılı olup mumaileyhin 

ise on beş senelik hizmeti esnasında müteaddit 

takdirnameler aldığı ve tahsilatını yüzde dok

san nisbetine kadar çıkardığı beyan kılınmakta 

olmasına binaen kendisine aciz isnadına imkân 

bulunamamıştır.
Sicilline göre tasfiyesinin icrasına gelince: 

esasen müstedinin tercümei hal varakası veril

miş ve mahallî defterdarlığının bu baptaki 

kayit suretinde müseccel bulunmadığ ifade 

kılınmış olduğu gibi maksadı millî uğrunda 

hidematı mesbuk olduğu da dosyasında mev

cut vesikada gösterilmekte olmasına nazaran 

sicilli itibarile tasfiyesi de varit görülmemiştir.

Gerçi mumaileyh vazifesine ait bir mesele

den dolayı mahkemeye sevkedilmiş isede bin- 

netice beraet etmiş olduğu cihetle bunun da 

tasfiyesini mucip bir sebep olarak telâkkisine 

imkân bulunmamıştır.

Bu itibarla müstedinini usulüne uygun ola

rak yapılmadığına encümenimizce kanaat hâsıl 

olan tasfiye muamelesinin refine ve keyfiyetin 

Maliye vekâletile kendisine de bildirilmesine 

karar verildi.
Karar No. K. tarihi

756 4-VI-1933

961| Ramazanoğlu Ab- ! Malûliyeti üzerine | 

3664! dülkerim Bey. | maaş bağlanması. 

Taşhan kapısında bo- '

yacı. I

Ankara.

Bitlis havalisinde vazife esnasında eşkıya 

müsademesinde sol ayağını kaybettiğinden bah- 

sile kendisine malûlen maaş tahsisi talebini 

havi Abdülkerim imzasile Yüksek Reisliğe gön

derilen arzuhal, encümene: verilmekle keyfiyet 

Millî Müdafaa vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyhin 2 8 -V- 930 tarihinde Muş 

valiliğinin malûmatı altında Bitlis kaymakam

lığı tarafından istihbarata memur edilerek eş

kıya tarafından yaralanmış ve bu hizmetin

den dolayı Birinci ordu müfettişliğince kendi

sine para mükâfatı verilmiş olduğu anlaşılmış

tır. Müstedinin askerî vazife ile alâkadar ol

mayan bu malûliyetinden dolayı kendisine
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

115

5003

Encünlen kararı ve ne sebepten verildiği

Köseoğullanndan Me-| Malûliyeti üzerin- 

medoğlu İzzet Bey. ! den maaş tahsisi, 

Feyzullah mahalle- ı 

sinde Sav kafiyesin

den.

İsparta.,

malûliyet maaşı verilmesine kanunî imkân bu

lunmamıştır. Keyfiyetin bu suretle mumaileyhe- 

anlatılmasına karar verildi;

Karar No. K. tarihi

757 4-VI-1933

Umum! harpte dûçar olduğu malûliyeti ka

nunen maaş tahsisini müstelzim olduğu halde 

henüz bu kanuni hakkı verilmediğinden bah- 

sile şikâyeti havi Memet İzzet imzasile Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal encümenimize ve

rilmekle keyfiyet M. M. vekâletinden sorul

muştu.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin kanunun tarifatı veçhile ilk 

tedavi edildiği hastanenin raporunu ve resmi 

vesaik ibraz edemediği cihetle malûliyetini tev- 

sika ve malûliyeti üzerinden maaş tahsisine 

imkân olmadığı beyan kılınmıştır.

Bunun üzerine müstediye ait dosya vekâlet

ten getirtilerek tetkik ve icabı müzakere olun

du:

Mumaileyh bu malûliyeti üzerine İzmir 

hastanesine sevkedilerek tedavi (flunmuş isede 

bundan bir faide hâsıl olmadığını ve binnetice 

kolundan malûl kaldığını beyan etmekte oldu

ğu gibi mezkûr dosya meyanındaki mahalli 

askerlik şubesinin tasdik kaydi suretinde de 

müstedinin « İzmir üçüncü mıntaka harp has

tanesi sertababetinin 30 nisan 333 tarih ve 

206 numaralı raporile aldığı tebdili hava müd

detinin hitamı üzerine 12 nci fırka heyeti sıh- 

hiyesinden verilen 4 ağustos 3 33  tarih ve 

1479 numaralı raporile askerlik silkinden çı

karıldığı ve raporunun berayi tasdik kolordu

ya gfönderildiği» sarahaten gösterilmekte ve 

yine dosya meyanındaki rapor ve vesikalarda 

da ffsağ mafsalın vazifei fiziyolojiyesinin yüzde 

doksan beşini zayi etmij olduğu yazılı bulun

maktadır. Ancak yine mezkûr evrakın mütale- 

asından anlaşıldığına göre mezkûr tasdik sure

tindeki kaydi resmî ile sabit olan ve kendisi

nin tedavisi için, ilk tedavi edildiği İzmir has

tanesinden verilen raporla, malûlen askerlikten 

çıkarılmasını müstelzim bulunan mezkûr ra-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası , Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1387İ Adidin B.

4135 Ankara defterdarlığı 

' sabık rriuamele ver- 

, gisi memuru.

Tasfiyesinin refi.

por zayi olmuş olup, halbuki bu raporların 

ziyamdan mütevellit mesuliyetin, kanunî bir 

hakkı verilmemekle müstediye tevcih ve tah

mil edilmesi doğru olamayacağına ve mezkûr 

kayit suretinin ise bu gibi malûliyet üzerinden 

tekaüt maaşı tahsisi için aranılan bir vesika 

olarak kabulü zarurî bulunduğuna mebni mu

maileyhin Harbi umumide duçar olduğuna 

mezkûr dosyanın tetkikine istinaden encüme- 

nimizce de kanaat edilen malûliyeti üzerinden 

kanunî hakkı olan maaşın tahsisi lâzımgeldi- 

ğine ve keyfiyetin M. M. vekâletile kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

758 4 -VI- 1933

Kanunen tasfiyesini mucip bir hali olma

dığı halde kendisini tasfiyeye tabi tuttukla

rından bahsile şikâyeti havi Abidin imzasile 

Yüksek Risliğe gönderilen arzuhal, encümene 

verilmekle keyfiyet Maliye vekâletinden sorul
muştu.

Gelen karşılık mündericatına nazaran: mu

maileyhin 930 senesinde Ankara Defterdarhğı 

muamele vergisi memurluğunda müstahdem 

iken vazifei memuriyetini suiistimal etnjesin- 

den dolayı bilmuhakeme üç ay hapis ve altı 

ay da memuriyetten mahrumiyet cezasına 

mahkûm olduğu ve mahkûmiyetinden bir sene 

sonra da tasfiyesine karar verildiği ve keyfiye

tin Devlet Şûrasınca da tasdik kılındığı beyan 

olunmuştur.

İcabı konuşuldukta:
Memurin kanununun 49 uncu maddesi altı ay 

hapis ile mahkûm olanların memuriyetten ihraç 

edileceklerini ve muvakkat birinci maddesi de 

tasfiye için sicilleri itibarile ' kendilerinden is

tifade olunmayanlarla acizleri tahakkuk eden

lerin tasfiye edilebileceklerini âmir olması 

kanunun esasen tasfiye ile memuriyetten ih

raç için ayrı ayrı sebepler kabul etmiş oldu

ğunu göştermekte bulunmasına mebni muma

ileyhin üç ay hapisle mahkûm olmas, tasfiyesi 

için bir sebep teşkil etmemektedir.

Aciz ve sicilli noktasından mesele tetkik 

edildikte: Ankara Defterdarlığında beş sene
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Arzuhal verenlerin 

^  ’ adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ı Encümen kai’an ve ne sebepten verildiği

1413 Binbaşı :

4164 Tahsin B. !

Denizli mebusu Necip 

Ali B. nezdinde. i

Tekaüt muamelesi

nin refi.

devam eden memuriyetinde mahkûmiyetini 

mucip hâdiseden başka cezayi müstelzim bir 

hal ve hareketi görülmediği ve hatta memu

riyetinin lâğvi dolayısile bazan terfi ve bazan da 

nakil suretile vazifelerinde ipka edildiği anla

şılmış olması, tasfiye muamelesinin mezkûr 

muvakkat birinci madde hükmüne tevfikan 

icra edilmediğine delâlet etmektedir.

Binaenaleyh mumaileyhin kanunun tarifa- 

tına muvafık olmayarak yapıldığı anlaşılan tas

fiye muamelesinin refine ve keyfiyetin Maliye 

Vekâleti ile müstediye de bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

759 4-V1-1933

335 tarihinde icra kılınan tekaüdünün 

haksız yere olduğu tahakkuk etmesi üzerine 

Millî Hükümetçe kararname ile tavzif edilmiş 

iken ahiren Jandarma kumandanlığınca yine 

tekaüde sevkedildiğinden bahsile şikâyeti havi 

jandarma binbaşısı Tahsin B. tarafından Yüksek 

Reisliğe verilen arzuhal encümene tevdi kılın

makla keyfiye Dehiliye vekâletinden sorul

muştu.

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı 

konuşuldu:

Mumaileyhin evvelce tekaüde şevki üzerine 

Millî Hükümetçe kararname ile tekrar tavzif 

edilmiş ve şu suretle tekaüt muamelesi ref- 

olunarak şimdiye kadar da muvazzafan nıeslekie 

istihdam kılınmış olmasına nazaran dairesince 

yeniden tekaüdünün icrasında ısrar edildiği 

takdirde emsaline kıyasen ve 16’83 numaralı 

yeni tekaüt kanununa tevfikan tekaüt maaşının 

tahsisi muktazi bulunmuş olmakla keyfiyetin 

Dahiliye vekâletile müstediye bildirilmesine 
karar verildi.

Karaf No. K. tarihi

760 4-V1-1933



12

cd {

I  ^!

1426|

4178İ

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Hacı Seyfulİah Bey

oğlu Şükrü B. 

Dahiliye vekâleti 

muhasebe memurla

rından İsmail Hakkı 

B. nezdinde.

Arzuhal hulâsası j Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Açık maaşı verilmesi 

ve bir memuriyete 

tayini.

Harir kontrol memurları Düyunu umumiye 

idaresine bağlı bulunduğu sırada vazifeyi sui

istimal maddesinden dolayı işten el çektirilerek 

muhakeme altına alınmış isede muhakeme 

neticesinde beraet etmesi üzerine Maliye vekâ

letince tasfiye edilmiş olduğundan ve bilâhare 

Devlet şûrasınca tasfiyesi kaldırıldığından 

bahsile aradaki açık maaşları verilmekle beraber 

bir memuriyete de tayini Şükrü imzasile Yük

sek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhalde talep edilmesine mebni keyfiyet 

Ziraat vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Vekâletçe mumaileyh hakkında yapılmış 

bir muamele olmadığından istediği açık maa

şının tahsisine kanunî imkân olmadığı gibi 

halen harir kontrol memuruna ihtiyaç olmadı

ğından memuriyete tayini de mümkün bulun

madığı beyan kılınmıştır.

îcabı konuşuldukta:

788 numaralı memurin kanununun 40 uncu 

maddesinde: (Esnayi memuriyetinde gerek vazi- 

fei memuriyetten, gerek şahsî bir cürümden dola

yı mahkemeye tevdi edilen memur beraet ettiği 

takdirde bilcümle hukukuna sahip olur) diye 

yazılı olduğu gibi 1108 numaralı maaş kanu- 

j nunun 17 nci maddesinde de (Vazifei memu- 

I riyetlerine müteallik hususattan dolayı işten 

el çektirilen memurinin maaşları katolunur. 

Tahkikat veya muhakeme neticesinde meni 

muhakeme veya beraet veyahat ademi mesuliyet 

kararı alırlarsa maaşları katolunduğu tarihten 

itibaren tam ve tahsisatı fevkalâdeleri nısıf 

olarak verilir) denilmektedir. Mumaileyh ise 

vazifesine müteallik meseleden dolayı işten el 

çektirilerek mahkemeye sevkedilmiş'Ve bilmuha- 

keme beraet etmiş olmasına ve şukadarki tasfiye 

edilipte tasfiyesi refedilenlere açık maaşı verile- 

i ceğine dair bir hüküm olmamasına binaen 

! yalnız maaşının kesildiği tarihten tasfiye karan 

I verildiği tarihe kadar elyevm merbut olduğu 

I Ziraat vekâletince tam maaş ve nısıf tahsisat 

verilmesi icap eder. Mumaileyhin bir memuri

yete tayini meselesine gelince: müstedi memurin 

kanununun mezkûr 49 uncu maddesi mucibince 

bilcümle hukukuna sahip olmuş olmasına ve
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

memuriyete tayin salâhiyeti ise vekâletlere 

mevdu bulunmasma nazaran bu hususta da 

Ziraat vekâletine müracaat etmesi iktiza etti

ğinin kendisine anlatjimasma ve keyfiyetin 

mezkûr vekâlete de bildirilmesine karar verildi 

Karar No. K. tarihi

761 4-VI-Î933

Rs.

Rize

Atıf

M. M.
İstanbul 

M. Ziyaettin

Kâ.
Muğla

Nuri

Aza Aza Aza Aza

Bilecik Bursa Gazi Antep Gazi Antep

Hayrettin M. Fehmi Reşit Şahin

Aza Aza Aza Aza Aza Aza

Hakâri İsparta Kayseri Sivas Trabzon Yozgat

İbrahim İbrahim A. Teofik Ziyaettin S. Sırrı A. Cevdet
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulisası P]ncüırıeıı kaı*arı ve ne sebepten veTİldiği

512, Nazmi B.

^303' Gümrük başmüdür
lüğünden mütekait

Trabzon.
3840’

11321

Tekaüt ikramiyesin

den buhran vergisi 

kesilmesinden şikâ

yet.

594
3285

1106
3813

Osman Ferit B. 

İktisat vekâleti zat 

işleri müdürü.

Almadığı açık maaş

larının verilmesi.

Trabzon gümrükleri başmüdürlüğünden 

tekaüt edilmiş ve tekaüt ikramiyesi de 

i evvelce tahakkuk ettirilmiş olduğu ve 

' kendisinden sonra tekaüdü icra edilenlerin 

I ikramiyeleri de tamamen verildiğ halde 

' kendisine ait ikramiyenin buhran vergisi 

I kanununun neşrinden sonra verilmesi sebep ad

dedilerek bu vergiye tâbi tutulduğundan bah- 

sile şikâyeti havi Nazmi Bey tarafından Yük

sek Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene 

verilmekle keyfiyet Gümrük ve İnhisarlar vekâ

letinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Müstedinin tekaüdü, vakıa buhran vergisi 

kanununun neşrinden evvel yani 1930 sene

sinde icra edilmiş isede ikramiyesi o seneye 

ait tahsisat olmamasına mebni sonradan tes

viye kılınmış olmasına ve mezkûr kanun, mer

iyeti tarihinden tahakkuk edipte her ne sebeple 

olursa olsun verilmemiş olan istihkakları ver

giye tâbi tuttuğuna nazaran mumaileyhin ik

ramiyesinden zarurî olarak buhran vergisi 

kesilmiştir.

Kendisinden sonra tekaüt edilmiş olanla

rın vergiye tâbi tutulmadıklarına gelince; onla

rın 1931 senesinde tekaütleri icra edilmiş 

ve o sene tahsisatı da münakale suretile bu 

ikramiyeleri vermeğe müsait bulunmuş olma

sına mebni bu ikramiyeler kanunun neşrinden 

evvel tesviye edilmiş ve bittabi vergiye tâbi 

tutulmamıştır. Binaenaleyh bütçe zarureti icabı 

olarak yapılan bu muamelede bir kanunsuzluk 

görülmemiştir. Keyfiyetin mumaileyhe anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

762 7-VI-1933

İktisat vekâleti İstatistik müdürü iken ista

tistik ve neşriyat müdürlüğünün birleştirilmesi 

dolayısile açıkta kalmış ve bunun üzerine 

tahsis kılman açık maaşları, bilâhare ücretle 

mevaddı müştaile müfettişliğine tayin kılmma- 

sından dolayı verilmemiş olduğundan bahsile 

ayni vaziyette olan emsaline verdikleri gibi 

kendisine de bu hakkının verilmesine dair 

Ferit Bey tarafmdan Yüksek Reisliğe gönde-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

6 9 1

2172

Erip B. Maluliyeti üzerin

den maaş verilmesi.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

rilen arzahal encümene verilmekle keyfiyet 

İktisat vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okunduktan ve encümene 

davet edilen vekâlet muhasebe müdürünün 

verdiği izahat dinlendikten ve bu baptaki ev

rak ta tetkik olunduktan sonra icabı konuşuldu.

Vekâlet , Meclisi Âliden sadır olan 438 

sayılı kararın son fıkrasındaki ( memuriyetleri 

ilga edilmiş olan memurlar arasında sabık 

memuriyetlerinden dolayı almakta oldukları 

maaşları birnza terk ile ücretli [bir hizmet 

kabul edenlerin dahi ihtiyarî hareketlerinin 

netayicini deruhte etmeleri zarureti derkâr 

bulunduğu ) yolundaki hükme istinat etmek 

ve mumaileyhin mezkûr müfettişliğe ücretle 

tayin edildiği esnada açık maaşını kıstelyevm 

olarak almış olmasını rızasının lâhik olduğuna 

delil olduğunu ortaya koymak suretile 930, 

Q31 senesine ait açık maaşlarının verilmediği 

anlaşılmıştır. Halbuki müstedinin açık maaşını 

terketmek suretile mezkûr ücretli vazifeyi 

kabul ettiğini mutazammın bir muvafakati 

vaki olmamış olmasına ve o sırada kıstel

yevm alması da sarih bir rızayı tazammun 

etmeyeceğine ve bahusus Rize sabık valisi 

Cemil Beye ayni veziyette olduğu halde açık 

maaşı verilerek, Ferit Beye bu maaşın veril

memesi, mahiyeten yekdiğerinden farklı olma

yan iki memurun birine başka diğerine de 

başka bir muamele yapılması demek olup bu 

da hak ve intizam noktalarından doğru görül

mediğine binaen mumaileyh Ferit Beye de 

emsaline kıyasen müstahak olduğu açık maaş

larının itası muktazi bulunmuş olmakla key

fiyetin İktisat vekâletile mumaileyhe de bildi

rilmesine karar verild.

Karar No. K. tarihi

7 6 3 7-VI-1933

Malûliyetine mebhi askeri tekaüt kanunu

nun 30 uncu maddesi veçhile tekaüt edilmiş 

isede tahsis muamelesinin malûliyetinin son 

vaziyetine göre tadili lâzımgeldiği halde vaki 

olan müracaatinin nazara alınmadığından bah- 

sile şikâyeti havi topçu mülâzimi Erip Bey ta

rafından Yüksek Reisliğe verilip encümene
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Arzuhal verenlerin T" !

adı, sanı ve otur- Arzuhal hulâsası i Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
dukları yer  ̂ !

gönderilen arzuhal üzerine keyfiyet M. M. ve

kâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin tekaüdünü mucip olan arıza- 

ların hini tekaüdünde dereceye girer şekilde 

olmadığı cihetle adiyen tekaüdü icra edildiği 

Ve tekaüdünden sonra terakki eden maluliye

tinden dolayı maaşının derece ile tadiline ise 

imkânı kanunî bulunmadığı bildirilmiştir.

Bu muamelenin hangi kanunun hangi mad

desine uymadığı tezkerede sarahaten beyan 

edilmemesine ve encümencede mumaileyhin 

müstedasını redde esas olacak sarih bir hük

me tesadüf edilmemesine mebni keyfiyet, M. 

M. vekâletinden cncümene davet edilen mah

sus memurdan sorulmuştu.

Mumaileyh, bu bapta sarih bir hüküm ol

mayıp ancak divan ile vekâlet arasında tahad- 

düs eden bir noktai nazar itilâfından dolayı, 

mumaileyhin talebini isafa imkân bulunama

dığını beyan etmiştir.

İcabı konuşuldukta:

Müstedinin vazifei askeriyesini ifa ederken 

düçar olduğu kaza neticesinde bir husiye- 

sini kaybettiği gibi sağ kulağında hâsıl olan 

ehemmiyetli bir arızadan dolayı tekaüde sev- 

kedildiği ve her ne kadar bu arıza o vakit 

derece üzerinden maaş tahsisini müstelzim bir 

mahiyette görülememiş isede biraz sonra te

rakki ederek işitme kuvvetini bilkülliye zayi 

eylediği anlaşılmıştır. (

Malûliyet üzerine maaş tahsis edilen müte

kaitlerin vakit vakit muayenelerinin icrası, bi

lâhare derecelerini kaybetmiş iseler buna ait 

maaşlarını kesmek gibi yalnız aleyhlerinde bir 

netice elde etmek maksadına müstenit olmayıp 

lehlerine bir hüküm vermek imkânı hâsıl ol

muş ise bundan mütevellit kanunî haklarınm 

da temini noktasına matuf olacağına nazaran 

mumaileyh, heyeti sıhhiyece muayene edilerek 

askerî vazifesini ifa ederken uğrayıpta adiyen 

tekaüde şevkini istilzam eden kulak arızasının 

son vaziyeti dereceye girdiği takdirde o de

rece üzerinden kanunî hakkının verilmesi muk-
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890
3591

Seyfettin Nödim B. 

Sarıgüzel Haşan Ha

life mahallesi taksim 

sokağı No. 3* 

Kurthasanlı nahi

yesi müdürü sabıkı. 

Fatih - İstanbul.

Tasfiyesinin refi.

707
3403

M. Hulûsi B. 

Anamur esbak hâ

kimi.
Bünyan.

Tekaüt maaşı veril

mesi.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

tazi olduğuna ve keyfiyetin M. M. vekâletile 

mumaileyhe de bildirilmesine karar verildi.
Karar No. K. tarihi

764 7-VI-1933

• Kurthasanlı nahiyesi müdürü iken vakâ- 

letçe tasfiyeye tâbi tutulduğundan ve bu tasfiye 

muamelesinin kanuna uygun olmaması hasebile 

Şûraya müracaat etmiş isede talebinin Şûraca da 

reddedildiğinden bahsile şikâyeti havi Seyfettin 

Nedim imzâsile Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, encümene verilmekle keyfiyet Dahiliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen Karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mezkûr karşılıkta verilen izahata nazaran 

mumaileyh hakkında  ̂tatbik edilen tasfiye 

muamelesinin refine encümenimizce de mahal 

görülmemiş olmakla keyfiyetin bu suretle müs- 

tediye bildirilmesine karar verildi.
Karar No. K. tarihi

765 7-VI-1933

65 yaşını ikmal etmiş olduğu ve hizmet 

müddeti de tekaüt maaşı tahsisini istilzam ettiği 

halde ikramiye yerilmek suretile alâkası kesil

diğinden bahsile müstahik olduğu iekaüt 

maaşının tahsisi talebini havi Mustafa Hulûsi 

Bey tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, encümene verilmekle keyfiyet Adliye 

vekâletinden sorulmuştu.
Gelen karşılık okunduktan sonra icabı ko

nuşuldu:

Mumaileyh her ne kadar altmış beş yaşını 

ikmal etmesi üzerine tekaüde sevkedilmiş isede, 

sicilline göre maaşlı hizmet müddeti on sekiz 

seneden ibaret olup diğer hizmetlerinin aidatlı 

bulunmasına ve aidatla geçen hizmetlerin 

kanunen tekaüde müessir olamayacağına binaen 

1683 numaralı tekaüt kanununun 26 ncı mad

desi hükmüne tevfikan 1512 lira verilerek 

kendisinin Hazine ile alâkasının kesildiği anla

şılmış ve yapılan muamelede bir kanunsuzluk 

görülmemiş olmakla bu husustaki şikâyeti 

varit olmadığının müstediye bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

766 7-VM933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- ' 

duldan yer

Cevat B. |

Yozgat İsmet F̂ aşa j 

mektebi sabık mu- i 
allimlerinden. '

Gazi, Terbiye ensti- , 

tüsü müdür muavini ; 

Rahmi Bey nezdinde| 

Ankara. i

I

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten veı*ildiği

Mua)l|mlikten ihra- 

cma dair verilen 

karardan şikâyet.

Maarif Vekâleti inzibat komisyonunun, iş

arı mahalliye göre hâsıl ettiği kanaate istina

den ve bu işarın esbap ve avamilini tetkik 

etmeksizin hakkında ihraç kararı verdiğinden 

ve Şûraya müracaat etmiş isede müddetin 

müruru noktasından talebi reddedildiğinden 

bahsile keyfiyetin tetkikile tashihi talebini havi 

Muallim Cevat Bey tarafından Yüksek Reis

liğe gönderilip encümene verilen arzuhal üze

rine keyfiyet Maarif Vekâletinden sorulmuştu. 

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyhin 1702 numaralı kanunun 27 

nci maddesine temas eden hareketinden dolayı 

muallimlik meslekinden çıkarıldığı anlaşılmış 

ve yaptığı bu hareketin şekline nazaran ihraç 

keyfiyetinin isabetinde encümenimizce de ka

naat hâsıl olmakla bu baptaki kararın tashihi

ne mahal olmadığının kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

767 7-V1-1933

1504

4263

Kemal Ef. ' 

İhtiyat Sv. Mülâzimi.*

Oncebeci toprakiık |

semtinde Tophane |

mahallesinde Şevket i 

Ağa hanesinde.

Ankara. '

Mavazzaf smıfa nakl}| 

hakkında.

Gedikli küçük zabitHkte on sene hizmet 

etmiş ve bilâhare ehliyeti tebeyyün ederek 

süvari ihtiyat mülâzimliğine terfi eylemiş isede 

vaziyeti kendisine bir istikbal temin edememekte 

olduğundan bahsile Harbiye mektebinde tahsili 

ikmal ettirilerek muvazzaf sınıfa nakli talebini 

havi Kemal Efendi tarafından Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal encümene verilmekle keyfi

yet M. M. Vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık mütalea ve icabı müzakere 

olundu: *

Harbiye mektebine dahil olabilmek için lise 

mezunu olmak lâzımgeleceğine ve müstedinin 

ise bu şartı haiz olmadığı anlaşılmasına binaen 

muvazzaf sınıfa nakline imkân olmadığının 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

768 7-VI-1933

^71

3572 '

Molla Ahmet oğul

larından Yunusoğlu 

Hamdi B.

Nirilli köyünden 

Vakfıkebir.

İmtihanının icrasile 

dişçilik ruhsatname

si verilmesi.

On dört senedenberi bilfiil dişçilik sanatile 

iştigal etmekte olduğu ve mahallî belediyesin

den bunu müeyyit bir de vesika aldığı halde 

kanunun bu baptaki müsaadesinden mahrum 

edilerek imtihanının icrası cihetine gidilmedi-
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'îS Arzuhal verenlerin 

g ^  I adı, sanı ve otur- 

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

ğinden bahsile şikâyeti havi Hamdi imzasije 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene 

verilmekle keyfiyet Sıhhat ve İçtimaî Muave

net vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Müstedi, mukaddema dişçilik sanatı ile iş

tigalinden bahsederek imtihana kabulünü istida 

etmesi üzerine kendisinin ne suretle çalıştığı 

hakkında istenilen izahata verdiği cevapların 

icrayı sanate müsait bir mahiyette olmadığı 

I görülerek imtihana kabul edilmediği ve bilâ- 

I hare Şûraya müracaat etmiş isede talebinin 

I reddedilmiş olduğu beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

■ Müstedinin, mahallî belediyesinden alıp ar- 

I zuhaline bağlı olarak gönderdiği vesikada 

j (on seneyi mütecaviz bir müddettenberi kasa- 

i bada dişçilik sanatile iştigal etmekte olup san- 

I atindeki maharet ve metanetin fevkalâdeliğile 

' herkesin ve hatta civar kazalar halkının bile 

takdirini ihraz eylediği ) beyan kıhnmasına ve 

ne kadar Vekâlete verdiği cevapların itminan 

bahşolacak derecede olmadığı tezkerede be

yan edilmiş isede mahallî belediyesinin ver

diği bu vesikanın bir kıymeti mahsusayı haiz 

olması lâzımgelip bahusus mumaileyhin bu 

baptaki talebi de kendisine alelıtlak ruhsatna

me verilmesini tazammun etmiyerek imtihanı

nın icrasile muvaffakiyeti ve sanatindeki ma

hareti sabit olursa bu ruhsatnamenin verilme

sine matuf bulıuımasına binaen talebinin isa

fında encümence bir mahzur görülmemiş ol

duğundan müstedinin usul ve mevzuat daire

sinde vekâletçe imtihanının icrasına müsaade 

edilerek dişçilik sanatini emsali gibi ifaya 

muk’tedir olduğu tebeyyün ettiği takdirde iste

diği ruhsatnamenin verilmesine ve keyfiyetin 

Vekâletle müstediye de bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

769 7-VI-1933
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası j Encümen karalı ve ne sebepten verildiği

530
2006

Ahmet Muhtar B. ve 

Hamamizade NuriB. 

Balıkçılar cemiyeti 

Reisi.

İstanbul.

Yunanistana gönder

dikleri balık bedel

lerini alamamaların

dan şikâyet.

986
Z\r74

U27

4180

Vahidi B.

Mandıra sokağt Np.2 

Rize tapu müdür

lüğünden mütekait. 

Ortaköy - İstanbul.

Tahdidi sinne rağ

men vazifede istih

damı.

! Yunanistana ihraç ettikleri balıkların be- 

' delini kambiyo tahdidatı sebebile alamadıkla- 
I  rından ve saireden bahsile şikâyeti havi İstan- 

I bulda Ahmet Muhtar ve Hamamizâde Nüri 
I imzalarile Yüksek Reisliğe çekilen telgrafname 

I encümene verilmekle mündericatı hakkında 
! İktisat vekâletinin nazarı dikkati celbedilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu.
Gerek mumaileyhimanın telgrafnamele- 

rinde bahsettikleri balık ihracatı meselesi 

gerek hayvanat ticareti işi ötedenberi vekâletin 
dikkatini celbeden hususattan olup, netekim 

Yunanistandan balık ve hayvan ithalâtımızın 
maruz kaldığı kambiyo tahdidat ve müşkilâ- 

tınm refi için Yunan Hükümeti nezdinde teşeb- 
büsat icrası Hariciye vekâletine de yazıldığı 

anlaşılmış ve vekâletçe imkânın müsaadesi 

derecesinde teşebbüsat ve takibat icra edilmiş 

olması da tabiî bulunmuş olmakla keyfiyetin 

bu suretle müstedilere bildirilmesine karar 

verildi.
Karar No. K. tarihi

770 7-VI-1933

Her ne kadar altmış beş yaşını ikmal etmesi 

üzerine tekaüde sevkedilmiş isede meslekinde 
ihtisası olduğundan baksile kanunun bu baptaki 

müsaadesine istinaden bir müddet daha istih
damı hakkında Vahidi imzasile İstanbuldan 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene 
verilmekle okundu ve icabı konuşuldu:

Mumaileyhin altmış beş yaşını ikmal etmesi 
üzerine kanunen tekaüdü icra edilmiş olmasına 

ve kendisinin tahdidi sinne uğradıktan sonra 

bir müddet daha istihdamına ihtiyaç olup 

olmadığının tayini ise dairesinin takdirine 
muallak hususattan bulunmasına binaen bu 

bapta encümence yapılacak muamele olmadığı

nın kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

771 7-VI-1933

Rs. M. M. Kâ. Aza. Aza Aza Aza

. Rize İstanbul Bilecik Bursa Gazi Antep Gazi Antep

A tıf Ziyaettin Hayrettin Mustafa Fehmi Reşit Şahin
Aza Aidi ' Aza Aza

Hakâri Kayseri Rize Sıyas

İbrahim A. Tevfik Akif Ziyaettin
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

°M.Tuat ~ 
Vezneciler Balaban 

mahallesi Zeynep 

Kâmil soi<ağı Nol 3 

İstanbul.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Hasta olmasına rağ

men terfian Paloya 

tayin edildiği halde 

müddeti içinde gi

demediğinden dola

yı maaşı kesildiğin 

den şikayet.

Bu arzuhalle karşılığı okundu:

Millî Müdafaa vekâletinden gelen karşılıkta 

mumaileyhe vakıa mahallî memuriyetine ha

reket emri hastanede tebliğ edilmiş isede 

arızasının nevi on beş gün istirahatı müstelzim 

malarya lıastalığı olduğu cihetle esnayi rahta 

İstanbulde şeker hastalığından hastaneye yatı

rılarak bu hastalığı aylarca temadi ederek 

tekaüdü ile neticelenmesi keyfiyeti münase

beti olmadığı ve maaş kanunu hükümleri dahi 

böyle emri tebellüğden sonra hastalananların on 

beş gün içinde gidemediği takdirde maaşa 

müstahak olmayacağı esasını arz ve tasrih 

ettiği için maaşının verilmediği gösteriliyor. 

Ancak İzmir hastanesindeki ilk teşhiste ma

razın alelâde malaryadan ibaret zannı hâsıl 

olmuş isede evrak arasında mevcut Gümüş

süyü hastanesi Başhekimliğinin raporunda mu

maileyhin şeker hastalığına musap olup bundan 

dolayı berayı tedavi İzmirden İstanbula sevk- 

edildiği ve hastanede mükerreren ameliyatı 

icra olunduğu izah edilmesine ve şuhale göre 

vahim bir maraz ile hastaneye yattığı bir 

sırada kendisine hareket emrinin tebliğ 

edilmesi doğru olmadığı ve ancak bu emrin 

ifası imkânı tahassul edecek zamana ve yahut 

hastalığı sebebile mezuniyeti tabiiyesinin hita

mına kadar tebliğ edilmemiş addi lâzım geldi

ği cihetle o zamana kadar maaşı bölük kuman

danlığında bulunduğunun kabulü ve maaşının da 

bu suretle yüzbaşılığı üzerinden yürütülmesi 

kanuna ve kaidei madelete muvafık olduğun

dan hakkında mesbuk muamelenin o suretle 

tadiline ekseriyetle karar verildi.
Karar No. K. tarihi

772 7-VI-1933

Rs.

Rize
A tıf

Aza 

Gazi Antep 

Şahin

Bu M. M. Kâ. Aza Aza Aza

Muğla Bilecik Bursa Gazi Antep

Nuri Hayrettin Af. Fehmi Reşit

Aza Aza Aza Aza

Hakâri Kayseri Rize Sivas

İbrahim A. Tevfik Akif Ziyaettin



T, B. M. M. Matbaası
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Cumartesi T. B. M. M.

ARZUHAL i:ncümen1

Cumartesi günleri 

basılır ve dağıtılır |
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T V E I. I

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

799

2249

Ali Rıza Bey. 

Mmahsulatı arziye 

memuru.

Konya

Tekaüt maaşı tahsisi Yirmi sene jandarmada ve sonrada on beş 

sene orman memurluğunda istihdam olundu

ğundan bahsile yeni ;;tekaüt kanununa tevfikan 

tekaüdünün icrası Ali Rıza imzasile Konyadan 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhalde talep edilmesi üzerine keyfiyet 

Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu:

Mumaileyhin jandarmada istihdam edildi

ğine dair bir kay it bulunmamasına ve taburun

dan alıp evvelce Vekâlete göndermiş olduğu 

vesikaya göre de bu meslekte yirmi sene 

hizmet etmediği anlaşılmasına ve her ne 

kadar müstedi jandarmada iken aldığı 

maaşlarından tekaüt aidatı kesildiğini iddia 

etmekte isede jandarma efradının maaşları 

ötedenberi tekaüt aidatına tâbi tutulmamış 

olmasına binaen tekaüdüne kanunen imkân 

görülemediğinin kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

1357;

4102İ

İrfan Emin Bey. 

Avukat

Bahçekapı liman ha

nında. No. 21:22 

İstanbul.

Müvekkilesi Pakize 

H. hakkında verilen 

kararın tashihi.

773___________  ___________^ 9 3 3
Müvekkilesi Pakize Hanıma Selânikteki 

mallarına mukabil Kadıköyünde verilen bir 

hanenin Habibe Hanıma aidiyetine dair encü

menden karar sadır olmuş isede bu hanenin 

Pakize Hanıma ait olduğuna Şûrayi devletçe 

karar verildiği gibi mahkemeye vaki olan mü- 

racaati üzerine de o suretle hüküm sadır ol

muş olduğundan bahsile encümenin evvelce 

vermiş olduğu kararın ona göre tashihi hak

kında avukat İrfan Emin Bey tarafından veri

len arzuhal encümene tevdi kılınmakla key

fiyet tetkik ve müzakere olundu .

Bu hususa dair evvelce verilen arzuhal ü-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası İmk-İİiucii kuran ve ııc sebepten verildiği

zerine keyfiyet encümence uzun uzadıya tetkik 

edildikten sonra mezkûr hanenin Mabibe ha

nıma tahsisinde bir yolsuzluk olmadığı anla

şılmış ve binaenaleyh hanenin mumaileyhaya 

ait olduğu kanaati hâsıl olmuş olmasına ve 

encümenin bu kanaati hilâfına mahkemece hü

küm sadır olduğu da malûm bulunmamasına 

mebni encümence l-VI-1932 tarihinde o su

retle karar verilmiş ve bu karar da katiyet 

kesbetmistir,

Binaenaleyh encümenin icra ettiği tetkikata 

ve iıâsıl eylediği kanaate istinaden ittihaz edil

miş ve dahilî nizamnamemiz mucibince kat

iyet hâsıl etmiş olan mezkûr kararı tadile en

cümen mahal ve imkân görmemiştir. Keyfiye

tin bu suretle müstediye bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

1490,

4249İ
Salim Sıtkı B. 

Serbest tabip. 

Düzce.

Tekaüt maaşı tahsisi

143i:

4186

Kâmil B.

Sabık emlâki metru

ke kâtibi.

Erciş.

Bir hizmete tavini.

774 4-X-1933

Heyeti mahsusa kararile nisbeti askeriyesi 

kesilmiş ve Âli karar heyetince de bu karar 

refedilmemiş olduğundan bahsile tekaüt kanu

nunun 57 nci maddesine ilâve edilen kanun 

fıkrası mucibince tekaüt maaşı tahsisi talebini 

havi tabip Salim Sıtkı iınzasile Yüksek Reis

liğe gönderilen arzuhal, encümene verilmekle 

okundu ve icabı konuşuldu:

Arzuhalda bahsedilen 2071 numaralı ka

nunun hükmü Divanı âli veya İstiklâl mahke

meleri mahkûmlarına münhasır olup bu gibi 

heyeti mahsusa kararile nisbeti askeriyeleri 

kesilenlere şamil olmamasına mebni talebini 

isafa imkân olmadığının müstediye bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

775 4-X-1933

Erciş emlâki metruke kâtibi iken açıkta kal

dığından, vaki olan müracaatlerinden da bir 

semere hâsıl olmadığından bahsile münasip 

bir hizmete tayini, Kemal imzasile Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümene verilen arzu

halde talep edilmektedir.

İcabı konuşuldukta:
Memur tayin ve istihdamı devaire mevdu 

salâhiyetler cümlesinden olduğu cihetle bu



3 -

^"'Arzuhal verenlerin 

^ adr, sanı ve otur- 

(hıkları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1342 Kaymakam Nuri Bey 

40721 liırkaişerif civarın

da, Mulitesip İsken- 

derbey mahallesi 

; Akseki camii sokalı 

' No. 27 

' İstanbul.

Mahkemece verilen 

hükme itirazı ve ad

liye teşkilâtı hakkın

da şikâyeti havi.

»ibi taleplere encümenimiz muhatap ola-

■ Ulayacağından bu bapta usulen merciine mü

racaat etmesi lâzımgeleceğinin mumaileyhe 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

776 4-X-1933

1 5 3 5 i  Memet Aİioğlu Hü 

4295 şeyin Bey. ,
Söğüdün Tarpak kar-| hanelerinin yıkılma- 

No. 27 . sına dair olan hük
mün infaz ettirilme-

yesinden

hanede.
mesı.

Arazilerinin ellerin

den alınmasına ve

Cereyan eden muhakemesinin usul ve mev

zuata münafi bir surette icVa edildiğinden ve 

saireden bahsile adlî teşkiLât hakkında şikâyeti 

ve memleketimizde ajüri>  ̂ usulü kabul edildi

ği halde vaziyetin salâh kesbedeceğini mula- 

zammın Nuri imzasile Yüksek Reisliğe o(")n- 

derilen arzuhal ve merbutatı encümenimize 

verilmekle okundu ve icabı konuşuldu:

Gerçi zatı mesele, mumaileyhin arzuhalinde 

sarahaten gösterilmemekte ise de şikâyeti 

müstelzim olan hükmün usulen derecattan 

.geçerek kaziyei muhkeme halini aldığı anla

şılmasına ve bu gibi temyizce tasdik edilen 

davalara hiç bir makamın müdahalesi vaki 

olamayacağına nazaran mumaileyhin müracaati 

üzerine Adliye vekâletinden de kendisine yazıl

dığı veçhile bu hususta yapılacak muamele 

yoktur.

Adliye teşkilâtının ıslahına ve memleketi

mizde jüri usulünün tesisine dair olan talebine 

gelince : bu talep mevcut olan mevzuatın 

tadiline matuf olup teşkilâtı esasiyemiz ise 

vatandaşlara kanun tesis ve tadilini teklif etmek 

salâhiyetini vermemekte olmasına mebni bu 

cihet hakkındaki talebinin dahi isafına imkân 

bulunmamaktadır.

Keyfiyetin bu suretle müstediye bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

777 4 -X- 1933

Ütedenberi intifa ettikleri arazinin ellerin

den alınmasına ve bu arazinin üzerine yaptık

ları hanelerin yıkılmasına mahkemece karar 

verilmiş isede bu hal perişan olmalarını bais 

olacağından bahsile hükmün infaz ettirilme

mesi hakkında Tarpak karyesi ahalisi namına 

Müseyin imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip 

encümene verilen arzuhal okundu:



Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ı Encümen karan ve ne sebepten veınldiği

644 Cudi Bey.

3386' Kadıköy modada 2 1 
numaralı hanede. 

İstanbul.

138^' Nazmi Bey. 

4137; Birinci komiser. 

İzmir.

Mütareke esnasmda 

emvalinin gasbedil- 

mesinden mütevellit 

zararlarmm telâfisi.

Açıkta kaldığı za

mana ait maaşları

nın itası

Sureti hale nazaran müstedilerin mezkûr 

araziyi fuzulen işgal ettikleri ve bu bapta ce

reyan eden muhakeme neticesinde sadır olan 

hükmün de Temyiz mahkemesince tasdik edi

lerek katiyet kesbeylediği anlaşılmış olmakla ta

leplerinin isafına imkân olmadığının muma

ileyhe bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

778 4-X-1933

Millî mücadelede kendisi Anadoluda vata

nî hizmetini ifa ederken İstanbulda İngilizler 

tarafından ailesinden gaspedilen nakit ve mü

cevherattan mütevellit 8 500 lira zararlarının 

telâfisi hakkında Cudi Tahsin imzasile Istanbul- 

dan Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal encü

mene verilmekle okundu ve icabı konuşuldu: 

Naktin ve emvalin gasbmdan mütevellit za

rarların tazminine dair bir hüküm olmamasına 

ve mevzuat hilâfına muamele ittihaz ve ifa edileme

yeceği gibi bu tarzdaki zayiatın Hükümetçe taz

mini cihetine gidilmesine de imkân bulunma

masına binaen talebi isaf edilemeyeceğinin 

müstediye bildirilmesine karar verildi.
Karar No. K. tarihi

779 4-X-l933

Evvelce polislikten çıkarılmış iken bilâhare 

Kastamonuya, sonra da İzmire nakledilmiş olup 

ancak aradaki açık maaşının itası hak kındaki 

iki arzuhali üzerine ittihaz edilen kararların 

birisinde işten menedilmiş ve diğerinde de 

kaydi terkin olunmuş olduğu beyan edilmesine 

ve işten el çektirilip bilâhare beraet edenlere 

açık maaş verilmesi kanunen iktiza etmekte 

bulunmasına binaen meselenin telifi ile hak

kının ziyama meydan verilmemesine dair komi

ser Nazmi Ef. tarafından verilip encümenimize 

havale edilen iki kıta arzuhal okunduktan ve 

mesele tetkik edildikten sonra icabı konuşuldu: 

Mumaileyhin evvelce polis meslekinde 

müstahdem iken vaziyetinde görünen bazı ah

vale mebni kaydi terkin edilmek suretile işten 

menedildiği ve bilâhare mahkemede beraet et

mesi üzerine tekrar hizmete alındığı Dahiliye 

vekâletinin bu baptaki tezkerelerinde sarahaten 

münderiç olmasına ve halbuki kararı ahire-
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Arzııhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1455 Kadıoğullanndan Ah- 

4212 medoğlu Ali Timo- 

I çin Ef.
’ Kale mahallesinden 

' Şarkî karaağaç.

Bir hizmete tayini.

1371

4118

428! Aşıkzade Ali Rıza 1 Düşman tarafmdan 

311~5İ Bey. gasbedilen emvali-

I Gazipaşa mahallesin- nin tazmin edilmesi, 

de.

Maraş.

Erzurumlu Hasanoğ-j Eşhas zimmetitıdeki 

lu Abdürrahman B. j matlubatınm istifası. 

Taşpınar.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

mizde beyan olunduğu üzere kaydi terkin su- 

retile işten çıkarılanlara açık maaş verilme

sine mevzuat müsait olmamasına mebni arada 

telifi mucip bir cihet görülemediğinin ve bina

enaleyh talebenin tervicine imkân olmadığının 

mumaileyhe bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

780 4-X-l933

Ortamektepten mezun olup askerî hizme

tini de yaptığından ve ailesini geçindirecek 

bir şeyi olmadığından bahsile münasip bir 

hizmete tayini hakkında Ali Timoçin imzasile 

Şarkî Karaağaçtan Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, encümenimize verilmekle okundu ve 

icabı konuşuldu:

Memur tayin ve istihdamı devaire mevdu 

salâhiyet cümlesinden olmasına binaen bu gibi 

hususata encümenimizin delâlet etmesine imkân 

olmadığından usulen merciine müracaat etmesi 

lâzımgeleceğinin müstediye anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K . tarihi

781 4-X-1933

İstiklâl mücadelesinde sebkeden hizmetlerin

den bahsile emval ve eşyasının ve ticaretha

nesindeki 15 bin lira naktinin gasbedilmesin- 

den mütevellit zararlarının telâfisi hakkında 

Ali Rıza imzasile Maraştan Yüksek Reisliğe 

gönderilip encümenimize verilen arzuhal okun

du ve icabı müzakere olundu:

Bu gibi menkul emvalin gasbından müte

vellit zararların telâfisi için bir hüküm mev

cut olmamasına nazaran müstedinin talebini 

isafa imkân bulunamamış olmakla keyfiyetin 

bu suretle kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. 

78^^

K. tarihi 

^X m 9 3 3

Üç buçuk sene davar gütmesinden dolayı 

Karabürcek karyesinden Hacı İzzet Ağada 

90 lira, Ali çavuşta 25 lira ve Hacı Memet 

Ağada da 11 lira alacağı olduğundan bahsile 

bu paraların idareten istifasına delâlet edilmesi 

hakkında Hasanoğlu Abdürrahman imzasile
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A rzu h a l verenlerin 

ad ı, sanı vc o tu r 

d u k la r ı yer

A rzuh a l hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

* Yüksek F'̂ eisliğe gönderilen arzuhal, encümene 

havale edilmekle okundu ve icabı konuşuldu: 

Mezkûr alacaklarmm istifası için müsledi- 

, nin usulen mahkemeye müracaattan başka 

çare olmamasma ve mehakime taallûk eden 

bu gibi hususatm idareten hal ve teminine 

imkân bulunmamasma mebni alacağı olan kim

seler aleyhine mahkemeye müracaat etmesi 

zarurî olduğunun müstediye bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

783 4-X-i933

K350

4094

Develinin çatal aluk 

köyünden sabık or

man muhafaza me

muru.

I la!im F3.

Muhakeme dosyası- 

sımn celp ve tetkiki.

1671

4436|

Î6Ö7'

4432

İbrahim B. |

Harp malûlleH cemi-' 

yeti umumî katibi , 

İstanbul. '

Malûl gazilere bazı 

müsaadeler talebine 

dair.

Rüşvet maddesinden dolayı bir sene iki 

aya mahkûm olmuş isede bu mahkûmiyeti hak

sız yere vuku bulduğundan ve evrakı celp 

ve tetkik edilirse müddeası sabit olacağından 

bahsile haksızlığm izalesi için mezkûr evrakın 

getirtilerek tetkik olunması hakkında Malim 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal 

encümene verilmekle okundu ve icabı konu

şuldu:

Bu baptaki hükmün Temyiz mahkemesince 

de tasdik edilerek katiyet kesbetmiş olmasına 

nazaran mezkûr evrakın celp ve tetkikine 

mahal ve imkân görülmemiş olmakla keyfiye

tin bu suretle mumaileyhe bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. 

784

K. tarihi 

4-X-l933

Malûl gazilere bazı müsaadeler bahşedil- 

mesi hakkında kâtibi umumî İbrahim imzasile 

Yüksek Reisliğe gönderilen iki kıta arzuhal 

encümene verilmekle okundu ve icabı 

konuşuldu:

İstenilen müsaadelerin her biri birer kanun

la temin edilecek mahiyette olup vatandaşların 

kanun teklifine salâhiyetleri olmadığı gibi 

encümenimizce bu taleplerin isafına delâlet 

edilmesine de mevzuatımız müsait değildir. 

Binaenaleyh keyfiyetin müstediye bildirilme

sine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

785 4-X-1933
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X rzû îü ıl vci-oııl' r in  

ad ı, sanı vc o tu r 

duk la r ı yer

1056' Haydar B.
3761 K. g. Lvz. Ks. 2- 

' âmiri Binbaşı Raşit 

Bey nezdinde.

Arzuhal hulâsası Eııciiıııeıı kumi'i ve no sebt'pten vcj’ildiği

Evrai<ının tetkikile 

muhakemesinin ia

desi.

Orduda on yedi sene hesap memurluğun

da çok temiz olarak çalıştığı lıaide bilâhare 

haksız yere hırsızlık suçundan mahkûm edil

diğinden ve muhakemesinin iadesi hakkındaki 

talebi de Temyiz mahkemesince reddolundu- 

ğundan bahsile evrakının getirtilerek tetkikile 

hakkının meydana çıkarılmasına dair Haydar 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilip encümene 

verilen arzuhal okunduktan sonra icabı konu

şuldu:

Mumaileyhin mahkûmiyeti Temyizce de 

tasdik edilerek kesbi katiyet etmiş olmasına 

ve teşkilâtı esasiye kanununun maddei mahsu- 

ScHsındaki sarahate göre mahkeme kararlarına 

hiç bir makamın müdahale etmesi caiz olma

yacağına binaen istidasının tervicine imkân ol

madığının müstediye bildirilmesine karar ve

rildi.
Karar No. K. tarihi

786 4-X-i Q33

1493 Asım Bey.

4252 Sabık Ayaş kayma

kamı.

Ücretle çalıştığı 

müddetin tekaüt 

müddetine zammı

Ücretle istihdam edilmiş olduğu müddetin, 

Kastamonu Evkaf müdürü Hasbi Bey hakkında 

ittihaz edilen karara tevfikan aidatını vermek 

suretile tekaüt müddetine zammı Asım Bey 

tarafından Yüksek Reisliğe verilip encümeni

mize havale buyurulan arzuhalde talep edil

mektedir.

Keyfiyet tetkik edildikten sonra icabı ko

nuşuldu:

Müstedinin misal olarak zikrettiği Hasbi 

' Beyin vaziyeti kendisine benzememekte olup, 

çünkü mumaileyh ücretle istihdam edildiği 

müddetçe tekaüt aidatını vermiş olduğu gibi 

I  esasen o zamanın telâkki tarzına göre aidat 

verenlerin de Devlet memuru addedilmekte 

bulunmuş olmasın mebni müddeti hizmetinin 

bizzarure kabul edildiğ anlaşılmıştır. Müs- 

tedi ise ahiren ücretle istihdam edildiği 

müddetin tekaüt aidatını vermek suretile te

kaüt müddetine ilâvesini talep etmekte olma

sına ve buna ise mevzuat müsait bulunmama

sına mebni dileğinin tervicine imkân buluna-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

I mamıştır. Keyfiyetin bu suretle kendisine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

787 4-X-933

Reis M. M.

Rize İstanbul 

Atıf Ziyaettin

kZ2i

Bilecik

Hayrettin

Aza 

B’jrsa 

M. Fehmi

Aza

Hakâri

İbrahim

Aza

İsparta

İbrahim

Aza Aza Aza

Mardin Sivas Yozgat

Abdiirrezzak Ziyaettin A, Cevdet
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1066

2586

Arzulial verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

A li B.

Arzuhal hulâsası i Eıu‘iii!i<‘iı İviiravı ııe sebe])teıı verildiği

A\aiıkûnıiyetinin affİ.’ Harbiye dairesine merbut Dolmabağçe 

aktarma ambarı müdürlüğünde iken resmen 

mezun olduğu bir zamanda vukua gelen bir 

suiistimal neticesi olarak silki askeriden tardile 

beraber bir sene müddet hapse mahkûm olmuş 

isede evrakmm tetkikinden anlaşılacağı veçhile 

mahkCnniyetinde hata olduğundan bahsile affe 

mazliar edilmesi hakkında Yüzbaşı Ali Rıza 

nf. tarafından .q:önderilen arzuhal , encümene 

verilmekle bu baptaki evrak ait olduğu ma

kamdan celbedilmiştir.

Zikrolunan evrakın icra kılınan tetkikatı 

neticesinde meselenin Adliye encümenine tevdi 

edilecek mahiyette görülmesine mebni keyfiyet 

mezkûr encümene yazılmıştı.

Adliye encümeninden bu bapta ittihaz edi

lip encümenimize tevdi kılınan mazbatada 

mumaileyhin mahkûmiyetini kaldırmağa ve affi 

hakkında bir kanun lâyihası tanzimine mahal 

olmayıp ancak gerek Millî Müdafaa vekâletinin 

bu baptaki tezkeresinde beyan kılındığı, gerek 

Vekil Bey tarafından encümende şifahen izah 

olunduğu üzere müstedi tarafından dermeyan 

edilen sebepler yeni delillerle sübut bulabile

cek mahiyette ise askerî ceza muhakemeleri 

usulü kanununun 258 inci maddesinin ( E ) 

fıkrasına' göre muhakemenin iadesi yolile 

meselenin tekrar tetkiki kabil olduğu ve binaen 

aleyh bu suretle hareket edebileceğinin müsted- 

iye tefhimi lâzımgeleceği beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Adliye encümeninin bu husustaki kararına 

encümenimizce de iştirak edilmiş olmakla 

mumaileyhin müddeasmı, muhakemesinin iade

sini talep etmek suretile tetkik ettirebileceği

nin kendisine bildirilmesine ve bu kararı ihti

va ettiren haftalık cetvelin Millî Müdafaa 

vekâletine de gönderilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

788 8-X-1933

1659|

4104’

Osman Rifet Pş- 

Erenköy - Suadiye 

Bağdat caddesi No. 

323
İstanbul.

Tekaüt

sisi.

maaşı tah- Bursa heyeti askeriyesince nisbeti askeriyesi- 

nin katına karar verilmiş ve bu suretle tekaüt 

kanunundan istifade edememiş işere de ahin 

neşrolunan 2071 numaralı kanuna göre Divanı 

Âli ve İstiklâl mehkemeleri mahkûmlarının
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yor

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3580' Hacı Maksut Ef. zade' 

879 Fatma İhsan H. |

' ve İbrahim Etem Ef. j 

Karataş «Tramvay cad- 

i desinde-143 numa- i 

i ralı hanede. Demir ! 

j hisar mübadillerin- ; 

! den.

' İzmir.

bile tekaüt hakları tanmmış olmasma nazaran 

kendisine de bunlara kıyasen tekaüt maaşı 

tahsisi hakkında mütekait ferik Osman Rifat 

imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal 

Encümene verilmekle okundu ve icabı konu

şuldu:

Mezkûr kanun münhasıran Divanı Âli ve 

İstiklâl mahkemeleri mahkûmlarına münhasır 

olup bundan nisbeti askeriyeleri kesilenlere 

dair bir hüküm ve sarahat olmamasına mebni 

talebini isafa imkân olmadığının mumaileyhe 

bildirilmesine karar verildi.

Yanlışlıkla Me«ruka 

Hanımın iştirak etti

rildiği hanelerinin 

münhasıran kendile

rine tahsisi

Karar No. 

789

K. tarihi 

8-X-i933

İstihkaklarına mukabil kendilerine tebdilen 

ve muahharen Karataşta verilmiş olan haneye 

Mezruka Hanım namında biri de iştirak etti

rildiğinden ve bu ise sehve makrun olduğun

dan bahsile sehvin tashihi ile mezkûr hanenin 

münhasıran kendilerine verilmesi hakkında 

İbrahim Etem Ef. ve hemşiresi Fatma İhsan 

Hanım taraflarından Yüksek Reisliğe gönderilen 

iki kıta arzuhal encümene verilmekle okundu 

ve icabı konuşuldu:

Müstedilerin evvelce Devlet şûrasına da 

müracaat etmeleri üzerine Şûraca icra kılınan 

tetkikat ve müzakerat neticesinde bunların 

Mezruka Hanımı teffize iştirak ettirmek husu

sunda muvafakatleri lâhik olduğu ve Mezruka 

Hanıma istihkak tesbit edilmesi itibarile sıfatı 

muhaceretinin taliline imkân bulunmadığı ve 

binaenaleyh müştereken yapılan teffiz muame

lesinde kanunsuzluk görülmediği cihetle kanunî 

mesnede mukarin olmayan iddianın reddine 

karar verildiği anlaşılmaşına ve esasen vilâyet 

teffiz komisyonunca verilmiş olan teffiz kara

rının da 1771 numaralı kanun mucibince katî 

bir mahiyet kesbetmiş olmasına nazaran bu 

baptaki muamelenin tashihine ve binaenaleyh 

müstedilerin taleplerini isafa mahal ve imkân
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H i Arzuhal verenlerin 

^  I adı, sanı vc olur-

dukları yer

I

Arzuhal hulâsası ; Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

’ görülmemiş olduğundan keyfiyetin kendilerine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

790 8-X-1933

Reis M. A'l- Kâ. Aza Aza Aza Aza

Rize İstanbul Muğla Amasya Bursa Gazi Antep Gazi Antep

Atıf Ziyacttin Nuri Nafiz M. Fehmi Re^it Şahin

Aza Aza Aza Aza

Mardin Sivas Van Yozgat

Abdilrrezzak Ziyaettin Miinip A. Cevdet
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

301! Ali Sami Bey.

2982 Mülga Karadeniz E- 

reğlisi iskân memu

ru sabıkı.

ElmalI.

<a
I  ^N

<1

1507

4266

Arzuhal hulâsası Eııciiıııen karan vc nc sebe})ten verildiği

Tasfiye kararının kal

dırılması.

92 j  

2406

Hacı Arifzade Hacı 

Salih B.

Sarayköy kazasının 

Kadıköy nahiyesin

den.

Katiyet kesbeden 

alacağının Hâzine

den verilmemesinden 

şikayet.

Antalya vilâyeti inzibat komisyonunca hak

sız ve kanunsuz bir surette tasfiyeye tâbi 

tutulduğundan bahsile bu baptaki kararın kal

dırılması talebine dair Ali Sami imzasile 

Yüksek Reisliğe gönderilen iki kıta arzuhal, 

encümenimize verilmekle keyfiyet Dahiliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mezkûr tezkerede verilen izahata ve bağlı 

evrak mündericatına ve Devlet şCırasınca bu 

bapta verilen karar muhtevasına nazaran mu

maileyh hakkında ittihaz edilen tasfiye kara

rının kaldırılmasına mahal görülmemiş ve 

binacnaleyiı dileğinin isafına imkân bulunma

mış olmakla keyfiyetin kendisine bildirilmesine 

karar verildi.
Karar No. K. tarihi

791 ll-X-933

Denizli Sarayköy kazasında postahane itti

haz edilen evinin yanmasından dolayı bede

linin tesviyesi için dört sene evvel hüküm al

mış ve hüküm Temyizce de tasdik edilmiş oldu

ğu halde alacağı henüz verilmediğinden bahisle 

şikâyeti havi Hacı Salih Ef. tarafından Yüksek 

Reisliğe yerilip encümene tevdi edilen arzuhal 

üzerine Maliye vekâletile muhabere olunarak 

en son alınan karşılık okundu ve icabı konu

şuldu:

Mezkûr evin yanmasından dolayı ınüsted- 

inin alacağı olan 4 600 Hr iÇİn 932 bütçe 

kanununun 11 icni maddesine tevfikan muk- 

tazi muamele yapılarak mumaileyhe bu mik

tar tahvil verilmesi hususunun 2 5 -IV-1933 

tarih ve 147 numaralı tezkere ile Cüm- 

huriyet merkez bankasına yazıldığı anla

şılmış ve mumaileyhin mevzu ahkâm daire

sinde talebi isaf edilmiş olmakla mezkûr tah

viller henüz kendisine verilmemiş ise Bankaya 

müracaatle bunları alması hususunun muma

ileyhe bildirilmesine karar verildi,

Karar No. K. tarihi

792 11-X-1933



-  13 -

cd

İ h

326i

344!

527

547

Arzuhal vcrotılcriıı 

adı, sam vc otur

dukları yer

Raufî Bey ve Ar. 

Mazkirt

Rifat Bey Palo.

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

Mazkirt kaza mer

kezinin tebdili tasa- 

vurunda bulunuldu

ğundan ve saireden 

şikâyet.

1001 '

3705

Nişan B.
Kumkapı. Fındıkkı

ran sokağı No. 16. 

İstanbul.

Bir muallimliğe ta

yini.

Mazkirt kaza merkezinin tebdili mutasavver 

olduğu anlaşıldığından ve halbuki alenen 

Adliye odacısının oğlu katledilmek ve kendi

sinin amca oğulları öldürülmek ve koyunhn 

götürülmek gibi bir takım vekayia sahne ol

makta olan kaza merkezi başka yere nakledi

lecek olursa artık Mazkirtte ikamet etmelerine 

imkân kalmayacağından bahsilebu tasavvurdan 

vazgeçilmesine ve mezkûr lıâdiselerin failleri

nin de takip ve derdest edilmelerine dair Rifat 

ve Raufi Efendilerle arkadaşları tarafından 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhalle çekilen 

iki kıta telgrafname encümenimize verilmekle 

keyfiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Müstedilerin şikâyetleri ikiye inkisam et

mekte olup bunlardan mezkûr katil ve sirka

tin failleri hakkında Hükümetçe mümkün olan 

takibat ve icraatta bulunulduğu anlaşıldığı 

gibi kaza merkezinin nakli hususu da henüz 

tetkik sahasında olup yapılmakta olan tatkikat 

esnasında müstedilerin şikâyat ve beyanatı da 

dahil olmak üzere mahallinin vaziyet ve husu

siyetleri nazara alınarak gerek mülkî ve İdarî 

noktadan , gerek halkın ihtiyaç ve emniyeti 

itibarile hâsıl edilecek kanaate göre hareket 

olunacağı tabiî bulunmuş olmakla keyfiyetin 

I bu suretle müstedilere bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. 

"”793 "

K. tarihi 

1 î-X-933

Çoktanberi açıkta bulunduğundan ve tekaüt 

müddetini doldurmağa da iki senesi kaldığın

dan bahsile bir muallimliğe tayini hakkında 

Nişan imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen ar

zuhal, encümene verilmekle keyfiyet Maarif 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karş)lık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyh vaktile mülga Maarif nezareti 

tarafından müteaddit mektepler fransızca ve 

ziraat muallimliklerinde istihdam edilmiş isede 

sicilline nazaran her birinden aczi dolayısile 

çıkarılmış olmasına mebni kendisinin halen 

resmî bir mektepte istihdamı mümkün olma

dığı ve maahaza bilâhare İstanbul maarif ida-



-  14

Oj
3
S

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal lıulâsası j Eııcüınoıı karan vü ne sebei)ten verildiği

86̂ 1 

3 56 2

1502

4261

Ragıp B.

Karabaş mahallesi 

bol sokakta No. 20 

hanede;.

İzmit.

Tekaüt maaşı tahsisi

resince Balat Ermeni mektebi müdürlüğüne 

tayin kılmdığı anlaşılmış olmakla dileğinin 

tervicine imkân olmadığının müstediye bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

794 11-X-1933

İstiklâl mahkemesince ve Divanı harpçe 

beraet ettirildiği ve ahiren neşrolunan kanunla 

İstiklâl mahkemeleri mahkûmlarına bile tekaüt 

maaşı tahsisi kabul edildiği halde kendisine 

maaş verilmediğinden bahsile şikâveti havi 

mütekait kaymakam Hacı Ragıp imzasile 

Yüksek Reisliğe gönderilen iki kıta arzuhal, 

encümene verilmekle keyfiyet M. M. vekâletin

den sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin her ne kadar Kastamonu İstik

lâl mahkemesince beraetine karar verilmiş ve 

böyle bir karar alınmasından dolayı davanın 

takip edilmesine mahal olmadığı hakkında 

Adapazarı muvakkat divanı harbinden ikinci 

bir karar dahi sadır olmuş ise de esasen ken

disi kuvayi inzıbatiyeye dahil olarak mürettep 

3. alay kumandanlığını ifa etmiş olmasından 

dolayı Bursa Heyeti mahsusasınca nisbeti 

askeriyesi kesilmiş ve bilâhare vaki olan mü- 

racaati üzerine vaziyeti mezkûr Heyeti mah- 

susaca tekrar tetkik edilerek mumaileyhin 

kuvayi milliye ile muharebe ettiğinden ne affi 

umûmiden, ne de İstiklâl mahkemesile Adapa

zarı divanı harbindeki beraetinden istifade 

etmesine imkân olmadığına tekrar karar veril

miş olduğu gibi âli Karar Heyetince de Bursa 

Heyeti mahsusasınca verilen kararın refine 

mahal olmadığına karar ittihaz olunduğu taf- 

silen beyan edilmiştir.

İcabı konuşuldukta:

Müstedinin bahsettiği kanundan, kendisinin 

mezkûr tezkerede uzun uzadıya yazılı olan 

vaziyeti itibarile istifade etmesine imkân olma

dığından talebi isaf edilemeyeceğinin muma

ileyhe tebliğ edilmesine karar verildi.

Karar No.
795

K. tarihi
ri-X-1933
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’ A rzuhS verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
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 ̂ ______________

791 ! Hüseyin Remzi Bey 

3488 Mütekait topçu bin- 

i başısı 
Arda köprüsü ba- 

şındaki lıanede 

i Edirne.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Vezife başında ölen 

oğlundan dolayı 

maaş verilmesi

Kendisi binbaşılıktan tekaüt edilmiş ise de 

vazife başında vefat eden oğlu Zabit vekili 

Nihat Efendiden dolayı daha ziyade maaş 

bağlanacağından bahsile bu maaşın kendisine 

tahsisi Hüseyin Remzi Ef. tarafından Yüksek 

Reisliğe gönderilip encümene verilen iki kıta 

arzuhalde talep edilmektedir.

Keyfiyet M. M. Vekâletinden sorulması 

üzerine gelen karşılık okundu ve icabı konu

şuldu:

1683 numaralı tekaüt kanununun 48 nci 

maddesi : 65 yaşını ikmal eden veyahut ma

işetlerini tedarik edemeyecek derecede malûl 

bulunan babalara maaş verilmesini âmir olma

sına ve Sıhhiye Dairesinin bağlı raporuna 

göre müstedinin malûl olmadığı gibi nüfus 

kaydine nazaran 65 yaşım da ikmal etmediği 

de anlaşılmasına mebni mumaileyhe vefat eden 

oğlundan dolayı maaş verilmesine kanunî im

kân bulunmamış olmakla keyfiyetin kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

796

K. tarihi 

11-X-1933

1077i Nihat Bey 
2602 Cerrahpaşa da polis 

karakolu arkasında- 

, ki No. 9 hanede 

1 İstanbul.

Bir memuriyete ta

yin kılınmamasın- 

dan şikâyet.

Hakkında müttehaz tasfiye kararının Dev

let şûrasınca refedildiği ve müteaddit müraca- 

atleri de olduğu hâlde elan bir memuriyete ta

yin* edilmediğinden bahsile şikâyeti havi sabık 

babaeski kaymakamı Nihat Bey tarafından 

Yükesk Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhal üzerine keyfiyet dahiliye vekâletinden 

sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Memuriyet vazifesini suiistimalden suçlu 

olan mumaileyhin Kırklareli Asliye Ceza Mah

kemesince icra kılınan duruşma neticesinde 

isnat olunan suçun tahakkuk etmemesine meb

ni ittifakla beraetine karar verildiği ve bilâhare 

vaki müracaatı üzerine Artvin mektupçuluğuna 

tayin kılındığı anlaşılmış ve şu suretle dileği 

yerine getirilmiş olmakla keyfiyetin kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No.
797

K. tarihi
11-X-1933



16

a

N
r-«
<1

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otni'- 

dnkları yor

19 Basri Bey. Borcuna mukabil

2() Vezirköprü Ziraat nıaaşmın dörtte biri 

bankası veznedarı. kesildiğinden şikâ

yet.

Arzuhal İmirısası E i ic i in i( ‘iı k a r a i 'i  vo ııe  S0 ))0 ])t0 iı v e r ild i,

.Maaşına konulan lıaczin kaldırılması hak

kında Vezirköprü Ziraat bank şubesi veznedarı 

Basri Fıfendi tarafından Yüksek Reisliğe .î ön- 

derilen arzuhal, encümene verilmekle keyfiyet 

Ziraat vekfıletinden sorulmuştu.

(jelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu;

Mumaileyh Basri Efendile biraderi Mahir 

l:fendinin mutasarrıf oldukları hamamı ipotek 

etmek suretile eytaın idaresinden aldıkları pa

rayı muayyen vadesinde ödememeleri üzerine 

hamam F:mlâk ve eytam bankası tarafından ic- 

raen müzayedeye çıkarılmış isede talip zuhur 

etmediği ve haczolunacak malları da bulun

mamasından dolayı hamamın icar bedelile 

borçlulardan mumaileyh Basri Efendinin maa

şının dörtte birinin haczine karar verildiği an

laşılmıştır. Gerçi müstedinin bu hamamı ban

kanın alması lâzımgeleceğini ileri sürerek ya

pılan muamelede bir haksızlık oiddğunu iddia 

etmekte isede banka menfaatine uygun görme

diği her hangi bir merhunu üzerine geçirmeğe 

mecbur olmamasına ve borcunu almak için 

medyunların hangisinde bir kudret görürse ona 

müracaat etmekte salâhiyettar bulunmasına 

mebni yapılan muamelede bir yolsuzluk gö

rülmemiş olmakla bu baptaki şikâyetinde isa

bet olmadığının müstediye bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

7Q8 11-X-1933

1157

3866'

M. Kâmil Bey - mü

tekait yüzbaşı. 

Osmaniye mahalle

sinde 54 No. hane

de.

Akçaşehir.

Kısmî

zammı

dair.

seferberlik

verilmesine

Balkan harbi ve Dersim harekâtmda bu

lunduğu halde kendisine kısmî seferberlik 

zammı verilmediğinden bahsile şikâyeti havi 

mütekait yüzbaşı Mustafa Kemal Efendi tara

fından Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, 

encümenimize verilmekle keyfiyet M. M. 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Bu zammın yeni tekaüt kanununun neşri 

tarihinden evvel tekaüt edilmiş olanlara veril

mesine dair ahkâm olmayıp, ancak mezkûr 

kanunun neşredildiği 1 haziran 1Q30 tarihin- 

•den sonra tekaüt edilenlere verilmeğe başlan

mış olmasına ve mumaileyh ise mezkûr 

kanunun neşrinden evvel yani bu zammın
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encüm en k a ra r ı ve ne sebepten v e r ild iğ i

1 verilmesine dair hüküm mevcut olmadığı 

bir tarihte tekaüt edilmiş bulunmasına ve bir

kanunun makabline şümulü olmayacağına bina

en müstedinin mezkûr zamdan istifadesine 

kanunî imkân görülememiştir. Keyfiyetin ken

disine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

~799 ll-X-r933

1264

3991

Şevket Ef.
Sinop askerlik şube

sinde 2 numarada 

kay itli.

İstiklâl madalyası 

verilmesi hakkında.

50

1504

Miralay îsmaili Hak

kı Bey.

203 A. K.

Altıncı dereceden 

maaş verilmesinden 

şikâyet.

İstiklâl mücadelesinin sonuna kadar hizmet 

etmiş olduğu halde müstahik olduğu istiklâl 

madalyasını henüz almadığından bahsile mez

kûr madalyanın verilmesi hakkında ihtiyat 

ikinci mülâzim Şevket Efendi tarafından Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene veril

mekle okundu ve icabı konuşuldu:

Mumaileyhin millî mücadelede hizmet etti

ğini beyan eylemesine ve 869 numaralı kanun 

mucibince millî mücadeleye iştirak eden zabi- 

tanın istiklâl madalyaları Millî Müdafaa ve

kâletince ita kılnmakta bulunmasına nazaran 

vekâlete müracaat eylemesi lâzım geleceğinin 

müstediye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

_________________  800_____

İstiklâl harbi esnasında ve müteakip sene

lerde kaymakam rütbesinde iken iki sene 

bilfiil liva kumandanlığında bulunmuş oldu

ğundan ve bu müddet zarfında liva kumandan

lığını yapmış miralaylar gibi maaş alması 

lâzımgelirken bu hakkını vermediklerinden 

bahsile şikâyeti havi Miralay İsmail Hakkı

• Bey tarafımdan Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, encümene verilmekle keyfiyet M. M. 

vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

1453 numaralı kanunun tatbiki suretine 

i dair olan izahnamenin i ]  inci maddesinin 2 nci 

I fıkrasındaki sarahate istinaden mumaileyhe 

I beşinci dereceden maaş verilmesine imkân olma- 

1 yıp altıncı dereceden maaş verileceği tafsilen 

I beyan kılınmıştır.

i Bu husus hakkında bir kerede M. M. encü- 

1 meninin mütaleasınm alınması muvafık görül- 

' meşine mebni keyfiyet oradan da sorulmuş
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ve alınan cevapta mumaileyh hakkmda vekâ

letin tezkeresinde beyan olunduğu veçhile 

muamele ifası zarurî olduğuna müttefikan 

karar verildiği bildirilmiştir.

İcabı konuşuldukta:

Mezkûr izahnamenin M inci maddesinin 

ikinci fıkrasında « ... vaktile kaymakam iken 

esaleten liva kumandanlığını yapmış olupta 

bilâhare kıta haricindeki hizmetlere nakledilen 

ve halen miralay rütbesinde bulunanlara altıncı 

derece maaş verilir» denilmekte olmasına ve 

mumaileyhin vaziyeti de bu şekilde bulunmasına 

nazaran yapılan ınııamelenin mevzuata uyğun 

olduğu ve binacj'aleyh mumaileyhin şikâye

tinde bir isabet ohnadığı anlaşılmış olmakla 

keyfiyetin kendisij;e bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

801

K. tarihi 

11-X-1933

Reis M. M: Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza

İstanbul Muğla Amasya Bursa Gazi Antep Gazi Antep Hakârî

Ziyaettin Nuri Nafiz M. Fehmi Reşit Şahin İbrahim

Aza Aza Aza Aza

Mardin Rize Van Yozgat

Abdiırrezzak Akif Münip A. Cevdet

l \  B. M. M. Matbaast
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Arzuhal verenlerin i 
adı, sanı ve otur

dukları yer |

Muallim ressam Fuat 

Bey.
Samanpazan Musa- 

bey caddesi No. 3 

Ankara.

Arzuhal hulâsası ; Eıurliınen karan vo no sebepten verildiği

Tekaütlüğünün kal

dırılması.

Ketebei askeriyeden iken Enver Paşa tara

fından hiç bir kanuni sebebe istinat ettiril- 

meksizin tekaüde sevkedilmiş ve bu ise genç 

yaşında gadrini mucip olmuş olduğundan 

bahsile tekaütlüğünün kaldırılması Ressam Fuat 

Bey tarafından Yüksek Reisliğe verilip encü

mene havale edilen arzuhalde talep edilmek

tedir.

Keyfiyet Milli Müdafaa vekâletinden sorul

ması üzerine gelen karşılıkta ;

Mumaileyhin umum meyamnda tekaüt edil

miş olduğu ve dosyasında kendisini şaibedar 

edecek hiç bir meşruhat olmadığı ve evvelce 

hakkında tatbik edilen tekaüt muamelesinin 

refi kendisinin muvazzaf sınıfa naklini kabul 

etmek demek olacağı beyan olunmuştur.

Bu hususta Millî Müdafaa encümeninin de 

mütaleasını almak muvafık görülmesine mebni 

keyfiyet mezkûr encümenden sorularak alman 

cevapta: mumaileyhin dileğinin kabulüne kanu

nî imkân görülmediğine karar verildiği beyan 

kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Fsasen mumaileyhin tekaüdü icra edilmesi 

üzerine senelerce tekaüt maaşını alarak bilfiil 

tekaüdü kabul etmiş olmasına ve tekaüt mu

amelesinin refi Millî Müdafaa vekâletince de 

beyan kılındığı üzere muvazzaf askerî hizmete 

kabul demek olup buna ise kanunî nıesağ 

olmamasına mebni dileği isaf edilemiyeceği- 

nin kendisine bildirilmesine ekseriyetle karar 

verildi.

Karar No.
802

K. tarihi
15-X-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

472: Esat Fethulİah B. 

1360j İzzettin mahallesi 

! Bitlis.

Arzuhal hulâsası ijııc iim eıı k a ra r ı ve ne sebepten verild iğ i
I

582ı Ali Rıza B. ve Ar 

3273! Arlıavi-Rizc.

Köylerinde mektep 

ülmamasındaıı şikfı- 

yet.

Mâliyede olan ala- 

cağmm tesviyesinin 

temini.

Harp tekâlifi olarak vaktinde vermiş ol

duğu koyunlarmm bedeli olan bin doksan 

sekiz buçuk lirayı iıenüz almadığından bahsile 

tesviyesi ve bu ciiıet mümkün olmadığı tak

dirde metrük mallardan bir hane verilmesi 

talebini havi Diyarbekirden Fethulİah imzasile 

Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal encümene 

verilmekle keyfiyet Maliye vekâletinden sorul

muştu.

Oelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Mumaileyhin alacağı sakıt Hükümet zama

nına ait olup bu gibi düyun için kanunen 

tayin edilen müddet zarfında müracaat etme

miş olmasına mebni müruru zaman noktasm- 

dan alacağının sukut ettiği ve arzuhalinde 

bahseylediği 1932 bütçe kanununun 12 nci 

maddesi ise vaktile müracaat edii'ite tasfiyei 

düyun tahviline raptı lâzımgelen deyin ilmü

haberleri sahiplerinin 31-X1I-I932 tarihine 

kadar müracaat eylemelerini âmir olup bunun 

mumaileyhin alacağı ile alâkası olmadığı an

laşılmasına ve metruk mallardan hane veril

mesi ise diğer kanunlarla tayin edilen kuyut 

ve şurula tâbi olup bu gibi alacaklılara o 

yolda emval verilmesine de kanuni imkân 

bulunmamasına mebni müstedinin alacağı 

hakkında bir muamele yapılamayacağmin ken. 

dişine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

803

Köylerinde mektep olmaması çocuklarının 

tahsilden mahrum kalmalarını mucip olmakta 

olduğundan bahsile bu noksanın telâfisi tale

bini havi Rizenin on bir köy ihtiyar heyetleri 

tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, 

encümene verilmekle keyfiyet Maarif vekâle

tine yazılmıştı.

Oelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mezkûr k()Vİerde mektep açılmaması, ma

halli İdarei hususiyesinin vaziyeti müsait olma

masından mütevellit olduğu ve maahaza mer

kezî vaziyette olan Ortaköyde bir mektep 

açılması düşünülmekte bulunduğu gibi 

vekaletçe mektebi olmayan köy çocuklarının 

tahsillerini temin etmek için bazı tetkikatta
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Arzuliaİ vorcıılci'iıı 

adr, sanı ve otur-

<1 dukl.'irı yer

69

2750

Hüsnü B.
Tatarlar caddesinde 

6 numaralı fırnı sa- 

lıibi.

Bursa.

Elinden alman dük- 

kânm tekrar veril

mesi.

Arznlıal hulâsası Eıvcünıeıı k a ra r ı vc ııe sebepten veı*ildiği
1 !

i bulunulduğu ve tetkikat müsbet netice verirse 

i tatbikata geçileceği anlaşılmış olmakla keyfi- 

i yetin bu suretle müstedilere bildirilmesine 

' karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

I 804 15-X-933

Vodine mübadillerinden olması hasebile 

istihkakma mukabil kendisine verilmiş olan 

mallar meyanıııdaki dükkânın bilâliara elinden 

alınarak Kâmile i lamına teffiz edildiğinden 

balısile şikâyeti havi Hüsnü imzasile Bursadan 

■\'üksek Reisliğe gıinderilip encümene verilen 

arzuhal üzerine keyfiyet Dahiliye vekâletine 

yazılmıştı.

(jelen karşılıkta:

Mumaileyhe iskânı adi yolu ile bir ev, 

bir fırın ve ayrıca münazaalı bir dükkân tahsis 

edilerek sonradan ev ile fırının teffizini mütea

kip 82 lira istihkakı kalmış ve teffize dükka- 

. nın ithal edilmemiş olduğu ve teffiz harici 

bırakılan dükkânın Kâmile Hanıma tahsis 

edilen 25 numaralı dükkândan müfrez bu- 

; lunduğu anlaşılması üzerine her iki dükkânın 

i Kâmile Hanıma teffizine 22-lX-lQ29 tarihinde 

; karar verilerek dükkânların Kâmile Hanım na- 

I mına tajıuya raptedildiği ve mumaileyh tara- 

I fmdan Devlet şûrasına vaki olan müracaatı 

I neticesinde davası reddedilerek Kâmile Hanım 

' hakkında yapılan muamelenin bu suretle teyit 

I olunduğu bildirilmiştir.

İcabı konuşuldukta;

Mumaileyh tarafından serdedilen iddianın 

i Şûraca da bittetkik reddedilmiş olmasına ve 

i esasen t?effiz kararlarının 1771 numaralı ka- 

' nunun birinci maddesile katiyet kesbetmiş 

! bulunmasına mebni dileğinin tervicine imkân 

I olmadığının kendisine bildirilmesine karar 

I verildi.
: Karar No. K. tarihi

j ! ^  J 5 - X - 1 9 3 3
o' Y a b a n i  muhtarı Âh- | Ziraat bankasından ' Mezruatının doludan hasara uğraması üze- 

"  i ödünç para veril- rine Ziraat bankasından ödünç para almağa

! inesi. ı mecbur olduğu halde muvaffak olamadığından

, bahsi le şikâyeti havi Karaca virandan Ahmet 

I ; imzasile Yüksek Reisliğe çekilen telgraf encü-

3395 met B. ^
Karaca viran.
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Arzuhal vorenlcrin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Eııcüıncn kavavı ve ne sebepten verildiği

590 Zühtü B.

3281 Bartın hapishanesin

de.

mene verilmekle keyfiyet Ziraat vekaletine 

yazılmıştı.

Gelen karşılık miitalea edildi ve icabı 

konuşuldu:

Bankanın usul ve mevzuatı dairesinde ve 

mahalli menabiin müsaadesi nisbetinde mu

maileyhe azamî teshilâtın icrası hususunda 

mezkûr Bank Umum Müdürlüğünden mahalli 

sandığına bildirildiği anlaşılmış ve bu suretle 

müstedinin imkân dairesinde dileğinin yerine 

getirilmesi temin kılınmış olmağla keyfiyetin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

806 15-X-1933

Muhakemesinin ye- ; Cç sene hapis cezasile mahkûm edildiğin- 

niden rüyet edilmesi.^ den ve mahkûmiyetinde yanlışlık olduğundan 

bahsile muhakemesine yeniden bakılmasına 

i dair Bartından Zühtü imzasile Yüksek Reisliğe 

, çekilen telgrafname encümenimize verilmekle 

keyfiyet Adliye vekâletine yazılmıştı.

{ Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

! İrtikâptan katî surette mahkûm olan mu- 

I ınaileyh hakkmdaki kararın derecattan geçerek 

I katiyet kesbetmiş ve iadei muhakemeyi mucip 

I kanunî bir sebep te bulunmamış olduğu ve 

" mahkeme kararının esbabı mucibeye müstenit 

ve usul ve kanuna muvafık bulunduğu anla

şılmış ve binaenaleyh bu bapta yapılacak bir 

muamele görülmemiş olmağla keyfiyetin müs- 

tediye biidirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

647

3339

H. Hamdi B. Alacağının verilnıe-

Karşıyaka Hangar | sine dair,

sokak. No 18- |

İzmir. i

807 15-X-1933

Bakiyei zimmete ait elinde bulunan bono

nun muhtevi olduğu 3 3 3  lira 22 kuruşun 

tediyesi ve yahut bakiyei tstihkak varakası 

muhteviyatının emniyet sandığına olan borcuna 

mahsup edilmesi hakkında Hamdi imzasile 

İzmirden Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal 

encümene verilmekle keyfiyet Maliye vekâle

tine yazılmıştı.

üelen karşılıkta:

1513 numaralı kanuna tâbi borçlar için 

hak sahiplerine yedi senede ita edilmek ve 

senevi yüzde beş faize tâbi tutulmak üzere
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

547,
2025

H alil hocaoğlu H alil 

B. ve arkadaşları. 

Urfa hapishanesinde.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

tahvil verileceği ve bu borçlardan yüz liraya 

kadar olanlarile yüz lirayı geçmeyen kesirle

rin nakten tediye olunacağı Q32 senesi mu- 

vazenei umumiye kanununun 11 nci maddesi 

ahkâmından olduğundan mumaileyhin alaca

ğından 300 lirasının tahvilen ve 38 Hra 22 

kuruşun da nakten tediye edileceği diidiril- 

miştir.

İcabı konuşuldukta:

Vekâletin işarı mevzuata muvafık olup bu

nun haricinde bir muamele yapılmasına im

kân olmadığından mumaileyhin elindeki ba- 

kiyei istihkak varakasını makbuz mukabilinde 

bulunduğu mahallin malsandığına vermesi 

lâzımgeleceğinin ve Emniyet sandığı bu gibi 

şeylerle alâkası olmayan bir müessese olduğu 

cihetle bu alacağının oraya olan borcuna mah

subu da mümkün olmadiğının müstediye bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Urfa hapishanesinin 

halinden şikâyet.

808 15-X-933

Urfa hapishanesinin darlığından ve mah

kûmlara az ekmek verildiğinden ve verilen 

ekmek te yenecek derecede olmadığından ve 

su bulunmadığından ve saireden bahsile şikâ

yeti hayi Halil Efendi ve arkadaşları tarafın

dan Yüksek Reisliğe çekilen telgrafname 

encümenimize havale edilmekle keyfiyet Adliye 

vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Hapishanedeki izdihamın hafifleştirilmesi 

için hapishane binası dahilinde veya bahçesin

de hiç olmazsa bir koğuş inşası lüzumu Urfa 

Müddeiumumiliğine tekiden yazıldığı ve 

maahaza şikâyet edilen diğer hususatın asıl 

ve esası olmadığı ve bu şikâyetler yapılan 

bir teşvik eseri olduğu icra edilen tahkikata 

atfen vekâletten bildirilmesine nazaran bunlar 

hakkındaki şikâyetin varit olmadığı anlaşılmış 

olmakla keyfiyetin müstedilere bildirilmesine 
karar verildi.

I^rar_JMo. 

809“ ...
K. tarihi
15'-X-933
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Arzuiıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

637 Orner B .
332Q Hidik kariyesi 

Sivas.

Arzuhal luılâsası Eııcüıııen k iira r ı ve ne sebe])fen verild iğ i

Ziraat bankasından 

ödünç para veril

mesine dair.

981

2469:

Mitat B.

Kütahya istasyonun

da şeftren.

Mahkûmiyet kara

rının yeniden tetkiki.

141
1822

İbrahim B,

Birinci kordunda

No. 300

İzmir.

İstihkakından noksan 

mal verilmesinden

Yirmi bin lira kiymetindeki arazisini 

rehin etmek suretile borçlanmış olduğu 3000 

lirayı veremediğinden dolayı mezkûr araziyi 

kapattıklarından bahsile arazisini kurtarmak 

üzere Ziraat Bankasından ödünç olarak o mik

tar para verilmesi zımnında Hidik karyesinden 

Ömer imzasile Yüksek Reisliğe çekilen tel.ŝ raf 

encümene verilmekle keyfiyet Ziraat vekâletine 

yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Mumaileyhin ödünç para verilmesini mani 

bir hali yoksa kendisine muktazi muavenetin 

ifası hususunun Ziraat Bankası Umum Müdür

lüğünden Sivas şubesine yazıldığı anlaşılmış 

olmakla keyfiyetin bu suretle müstediye bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

810 15-X-1933

Haksız yere mahkûm edildiğinden bahsile 

mahkûmiyet kararının yeniden tetkiki talebini 

havi Mitat imzasile Kütahyadan Yüksek Reis

liğe gönderilen arzuhal, encümene verilmekle 

keyfiyet Adliye vekâletine yazılmıştı.

Oelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Mumaileyhin hile ile eve girmekten ve bazı 

hayasızca hareketlerde bulunmaktan dolayı 

altı ay yedi gön hapse ve elli lira da ağır 

para cezasına mahkûm olduğu ve mahkûmiye

tinin Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmesi 

suretile katiyet kesbettiği anlaşılmış olmakla 

dileğinin yerine getirilmesine imkân bulun

madığının müstediye bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

811 15-X-1933

Memlektinde bırakmış olduğu emlâk ve 

arazi ile nisbet kabul etmeyecek surette istih

kakı 5963 lira üzerinden tesbit edildiğinden 

I ve bu bapta Şûraya vaki olan müracaatinden 

I de bir semere hâsıl olmadığından bahsile şikâ- 

I yeti havi İbrahim imzasile İzmirden Yüksek Re

isliğe gönderilen arzuhal, encümene verilınek- 

' le keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuştu.

I delen karşılık okundu ve mesele tetkik 

, edildi:
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Arzuhal vorcnlcrin 

adı, sanı vc olur- 

duklai’i yvv
Aızuiıal hulâsası ' EucUıııeıı kavai'i ve ııc sebepten verild iğ i

I Müstediye evvelce ittihaz edilen komisyon 

 ̂ kararile 5963 lira istihkak tesbit edildiği hal- 

I de kendisinin bilâhare vaki olan nuıracaati 

üzerine iddiası derecei saniyede İdare Heyeti

nce tetkik edilerek 444 lira daha zanımedil-

■ nıek suretiie istihkak miktarnnn 6407 liraya 

I çıkarıldığı ve bu esas üzerinden nıunıaileyhe 

tasfiye vesikası verilerek alâkası kesildiği ve 

[ kendisi buna da kanaat etmeyerek Devlet şû- 

j rasına müracaat etmiş ise de vŞûraca yapılan 

; tetkikat neticesinde davasının reddedildiği- 

anlaşılmış ve binaenaleyh mumaileyhin iddiası 

esasen mahallince nazara alınarak evvelce 

tesbit edilen miktar imkân dairesinde tezyit 

edilmiş ve bundan başka bir şey verilmesine 

imkân bulunmamış olmakla keyfiyetin kendi

sine o yolda bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

4619

4227'

Balyalıoğlu İbrahim

B.
I^eltik köyü - Burha

niye

Hakkı olan maaşın 

henüz verilmemesin

den şikâyet

812 • 15-X-1933

Büyük harpte Çanakkalede yaralanmış ve 

Millet Meclisine vaki olan niüracaati 

üzerine maaş tahsisine müstahik olduğuna ar

zuhal encümenince karar verilmiş olduğu hal

de henüz maaşının tahsis kılınmadığnıdan şi

kâyeti havi Pelit köyünden İbrahim imzasile 

Yüksek Reisliğe .gönderilen arzuhal encümene 

verilmekle Askerî tekaüt şubesi müdürü davet 

edilerek keyfiyet sorulduktan sonra icabı ko

nuşuldu:

lincümenden bu bapta verilen l-V-1932 

tarihli karar üzerine bazı noktaların usulen 

tavzihi zımnında ait olduğu devair ile muha

bere edilmekte olduğu ve bu muhaberenin in

tacı halinde maaşının tahsisi tabii bulunduğu 

anlaşılmış ve maahaza keyfiyetin tesrii lüzumu 

mumaileyhe tavsiye edilmiş olmakla muame

lesinin kanuni seyrini takip etmekte olduğu

nun ve vaki olan teahhur bundan mütevellit 

olup bu muamelenin intacı akabinde müstahik 

olduğu maaşın tahsis kılınacağının müstediye 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

813 15-X-1933
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzulval hulâsası Eııciiliıeıı karaıı vo ne sebepten verildiği

26 Hasetle H.

27^7 Topkapı Arpaemini 

mahallesi. Sulukuie 

caddesinde. No 80 

hanede.

İstanbul.

Şehit oğlundan do

layı maaş tahsisi.

Oğlû Muharremin büyük harpte Çanakka- 

lede şehit olduğu halde müteaddit müracaat- 

lerine rağmen kanunî hakkı olan maaşm 

henüz tahsis kılmmadığmdan bahsile şikayeti 

havi Hasene imzasile Yüksek Reisliğe gönde

rilen arzuhal, encümene verilmekle keyfiyet 

M. M. Vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyh Muharrem, büyük haı^rte silâiı 

I altına alınmış isede akibeti hakkında malûmat 

I olmadığı ve her ne kadar müstediye Hasene 

I Hanımın mahkemeden aldığı ilâmda oğlunun 

I kanunu medeninin 30 uncu maddesi mucibin- 

I  ce ölmüş addine mahkemece karar verildiği 

; yazılı isede harp meydanında düşman kurşu- 

' nile vefat ettiği tebeyyün etmeyenlerin veyahut 

: meydan muharebesini müteakip gaybubeti ta- 

I hakkuk eylemiyenlerin yetimlerine vekâletçe

■ maaş bağlanmamakta olduğu beyan kılınmış- 

! tır. j

I Vekâletten gönderilen dosya tetkik edildi:

; 3 üncü Kolordu kumandanlığının evrak 

meyanında bulunan tahriratında: mahkemenin 

bu baptaki kararı üzerine Muharremin hakika- 

: ten ölmüş addedilerek sicilline o suretle kaydi 

' icra olunduğu ve şu kadar ki Muharremin 

I valdesine maaş bağlanması için mumaileyhin 

şehit olduğu tabirini mahkemenin yazması ve 

bunun için de iki şahit dinlenmesi lâzımgeli- 

' yorsa buna maddeten imkân bulunmadığı ve 

çünkü harbi umuminin en civcivli bir zama- 

. nmda cepheye giden efrat ve hatta zabitandan 

bir çoklarının kıta numaralarını ve kumandaıı- 

' larmın isimlerini bile öğrenmeğe vakit bula- 

I maksızın şehit oldukları ender görülen hâdi- 

; şattan olmadığı ve bu gibi efrat ve zabitanın 

' ailesine maaş tahsis edilebilmek için şehit 

! olan evlâdının alayında mutlak iki şahit gös- 

' termesi mükellefiyetini tahmil etmek hususunun 

i kanunen ne dereceye kadar muvafık olacağı 

' tetkike değer bir mesele olduğu ve şehit 

I ailelerinin kendilerine maaş tahsis ettirebilmek 

I için senelerce bu suretle intizarda bırakılma- 

I larmın nazara alınacak mahiyette bulunduğu 

I dikkate calip sair mütalealarla beyan kılın- 

1 mıştır.
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câ Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal lıulâsası Encüm en İvararı ve ne sebepten verild iğ i

4661 Mustafaoğlu Ahmet 

3153' B. ve arkadaşları.

! Mütevelli karyesin-

* den.

' Manisa.

Kendilerine talısis 

edilen evlerinin sa

tılığa çıkarılmasın

dan şikâyet.

Şakir Muzaffer B. 
Kasımpaşa Yahya 

3411 kâhya mahallesi, üç 
I  1er sokağı. No. 51 
, İstanbul.

Tekaüt maaşı veril

mesi.

icabı konuşuldukta:

Muharremin büyük harpte Çanakkale cep

hesine gittiği sabit olduğu gibi orada tagay- 

yüp ettiği de hükmen ve bedaheten tahakkuk 

etmiş olmasına ve Çanakkale muharebesinin 

mezkûr tahriratta da beyan kılınan vaziyeti 

itibarile şehit olanların M. M. Vekâletince 

aranılan eşkâl dairesinde şehadetinin ispatına 

maddeten imkân bulunmamasına ve bu vazi

yetin tevlit ettiği imkânsızlık, müstediyeye 

kanunî hakkı olan maaşın tahsisine bir mâni 

teşkil etmeyeceğine mebni mumaileyhaya şehit 

olduğuna şüphe edilmeyen oğlundan dolayı 

lâzımgelen maaşın tahsisine ve keyfiyetin 

M. M. Vekâleti ile müstediyeye bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

814 15-X-1933

Kendilerine usulen tahsis kılınıp yedi sekiz 

seneden beri ailelerile beraber derunünde ba

rınmış oldukları hanelerinin şimdiye kadar 

temlik muamelesi yapılmadığından ve bu ke

re de mâliyece satlığa çıkarıldığından balısile 

şikâyeti havi Mütevelli köyünden muhacir 

Ahmet Efendi ile arkadaşları tarafından Yüksek 

Reisliğe gönderilen arzuhal encümene veril

mekle keyfiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Müstedilerin ikamet ettikleri evler mâliyece 

işgal telâkki edilerek sati'ğa çıkarılmış ise de 

bunların iskân vaziyetleri tetkik ve elde edile

cek neticeye kadar satışının tehir edildiği ve 

maahaza icap eden tahkikat ve tetkikatın acele 

yapılıp bitirilmesinin mahalline bildirildiği 

anlaşılmış ve neticeye göre kanunen iktiza 

eden muamelenin ifası zarurî bulunmuş olmakla 

keyfiyetin müstedilere bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. 

815

K. tarihi 

15-X-1033

Millî mücadeleye girmediğinden dolayı nis- 

bcti askeriyesi. kesilmiş olduğundan tekaüt 

kanununun 's inci,,maddesine tezyil edilen hük

mün kendi vaziyetinde olanlara da teşmili sure-
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A rzuha l vcreıılcriıı 

adr, sanı ve o tu r 

d uk la r ı yer

A rzuha l hulâsası E i ic ü i ik î i i  k a r a n  ve  n e  s e b e p te n  v e i ' i l d i ğ i

444 Süleym aııoğlu Baha- 
3131 ettin Ê .

Edirne kapı, Nes- 
lişalı Sultan mahal
lesi Ç ınar caddcsi, 
Çalı çıkmaz sokağı 
N o  19 
İstanbul.

Hakkında verilen 
ihraç kararının refi.

417 A . Celâl B . .
3103 Nüzhetiye m ahalle

sinde N o 22 hanede 
: Mersin.

B ir  liman riyasetine 
tavini.

tile tekaüt maaşı tahsisi talebini havi Şakir 
imzasile İstanbuldan Yüksek [Reisliğe gönde
rilen arzuhal encümene verilm ekle keyfiyet 
M . M . vekâletine yazılm ıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 
M um aileyhin liiyaneti Heyeti mahsusaca 

sabit olmasına mebni nisbeti askeriyesinin 
kesildiği gibi bu vaziyeti A l i karar heyetince 
de tasdik k ılınd ığ ı anlaşılm ış ve bu gibilere 
tekaüt maaşı tahsisine kanuni imkân bulunm a
mış olmakla keyfiyetin kendisine bildirilm esine 
karar verild i.

Karar No. K . tarihi

81 6 15-X-1933

Haksız yere ordudan çıkarıld ığ ından ve 
esbabını da sarili surette beyan etmediklerinden 
bahsile bu baptaki kararın refi ile hakkının 
meydana çıkarılm ası talebine dair İstanbuldan 
Bahattin imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen 
arzuhal, encümene verilm ekle heyfiyet A\. M . 
Vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:' 
M um aileyhin Fen mektebinde talısilde iken 

gelen sicillinde ahlâkî vasıflarının noksanlığın
dan dolr.yı orduda bakası caiz olmayacağı müte
selsil sicil âm irlerince tasdik edilmesine mebni 
tekaüt kanununun 1 3 üncü maddesine tevfikan 
ordudan alâkasının kesilm iş ve keyfiyetin A li 
tasdika da iktiran etmiş olduğu anlaşılmalda 
hakkında yapılacak muamele olm adığının l:en- 
disine b ild irilm esine karar verild i.

Karar No. K . tarihi

8 1 7 15-X-1933

Mersin liman şirketinde müstahdem iken 
işinden çikarıld ığm dan ve şimdiye kadar bir 
hizmete de tayin olunmayarak perişan b ir 
halde kaldığından bahsile b ir liman riyasetine 
tayini talebini havi Celâl imzasile Mersinden 
Yüksek Reisliğie gönderilen arzuhal encümene 
verilm ekle keyfiyet İktisat Vekâletine yazılmıştı- 

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 
Mum am aileyhin Bahriye mektebi mezunu 

olmamasına mebni uhdesine liman reisliği gibi 
mühim b ir hizmetin tevdi edilm esinde mah-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzulial hulâsası ı Enciin ıcn kara 1 1  ve ne sebepten verild iğ i

655

2135ı

Kim yager Abdüsse- | Ecneb iid ınyageriere 
lâın B. ve ar. | müsaade olunma- 
Saman iskelesi bi- ! masına dair, 
rinci kordon N o 62 |
İzm ir. !

667 Kâm iloğlu M . Ser- Tekaüt maaşı tahsisi.
336i; vet B . ,

Beşiktaş şenlikdede 

mahallesinin dizi so- 

 ̂ kak keşkül çıkma

zında No. 8 il- 
İstanbul. I

' zur görülmekte olduğu anlaşıhnış ve zaten 
memur tayini hususu dairei aidesine mevdu 
salâhiyet icabından olup buna müdahaleye ise 
imkân bulunmamış olm akla keyfiyetin müsted- 

' iye bu suretle bild irilm esine karar verild i.

Karar No. 

818 '

K . tarihi 

15-X-]Q33

Türk kim yagerlerinin hukukunu muhafaza 
için ecnebi k im yagerlerinin Türk iye de icrayı 
sanat etmelerine müsaade olunmamasına ve 
saireye dair İzmirden kim yager Abdüsselâın 
imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal 
encümene verilm ekle keyfiyet İktisat vekâle
tine yazılm ıştı.

G elen  karşılık okunda ve icabı konuşuldu: 
Teşvik i sanayi kanunu, muafiyetinden isti

fade eden bilum um  fabrikalarda Türk  sanat
kârlarının çalıştırılm ası, kanunun sınaî mües- 
scselere tahmil ettiği m ecburiyetler dahilinde 
bulunduğu gibi 2007 numaralı kanunla da 
memleketimiz dahilinde kim yagerlik yapmak 
münhasıran 'l'ürk vatandaşlara hasredilm iş ve 
ecnebiler tarafından ifası menolunmuş olmakla 
keyfiyetin bu suretle mumaileyhe bildirilm esine 
karar verild i.

Karar No. K . tarihi

819 15-X-I933

Hastalığından dolayı polis meslekinden 
çıkarıld ığ ından ve almış olduğu ikram iyesini de 
sarfederek perişan bir vaziyette kaldığından 
bahsile kendisine tekaüt maaşı tahsisi talebini 
havi Beşikta^tan Memet Servet imzasile Y ü k 
sek Reisliğe gönderilen arzuhal, encümene 
verilm ekle keyfiyet D ah iliye vekâletine yazıl
m ıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 
M um aileyh polislikte müstahdem iken 

rahatsızlığından dolayı on iki sene üç ay on. 
iki günden ibaret olan hizmetine mukabil ka
nunen lâzım gelen ikram iyesi verilerek  alâka
sının kesildiği anlaşılmasına ve kanunun tayin 
ettiği müddeti dolduramayan b ir memura 
tekaüt maaşı bağlanması mümkün olmamasına
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^  ; Arzuhal verenlerin i

§  ^  I adı, sanı ve otur- ı Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
dukları yer

j mebni dileği yerine getirilemeyeceğinin müste- 

diye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

820 15-X-1933

^83; Bayram B.

3172: Sabık Maliye tahsil 

I memuru.

Yeni mahalle Tay

yareci Fethi B. so

kak No. 7 hanede 

Bakırköy - İstanbul.

Açık maaşmın veril

mesinden şikayet.

6241

3315

Haşan Hüseyin B. ı 

îsmet paşa karyesin-l 

de çakaruz çiftliği | 

sahibi.

Karacabey. i

Ziraat bankasından i 

para ikraz edilmesine 

dair. 1

Bakırköy tahsildarlığından tasfiyeye tâbi 

tutulmuş isede bilâhare tasfiyesi refedilerek 

süvari tâhsiidarlığma naklolunmuş olduğundan 

bahsile arada geçen müddet için açık maaşı 

verilmesi talebine dair Bayram imzasile Bakır 

köyden Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal 

encümene verilmekle keyfiyet Maliye vekâle

tine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Tasfiyeye tâbi tutulupta bilâhare tasfiye

leri kaldırılanlara arada geçen müddet için 

açık maaşı verilmesine dair bir hüküm olma

masına ve mevzuat haricinde muamele yapıl

masına da imkân bulunmamasına mebni muma

ileyhin talebi terviç edilemeyeceğinin kendi

sine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K . tarihi 

82“l r5-X-l933

Çiftliğini imar etmek üzere Ziraat banka

sından ödünç olarak 2500 lira/ almak teşeb

büsünde bulunduğu halde henüz bu teşebbü

sü neticelendirilmediğinden bahsile şikâyeti 

havi Haşan Hüseyin imzasile Karacabeyden 

Yüksek Reisliğe gönderilen, arzuhal, encümene 

verilmekle keyfiyet Ziraat vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılıkta;

Müstedinin ziraatle meşgul' ve meluf 

olmadığı gibi esasen bankaya ve harice kül

liyetli miktarda borçlu olduğu ve bu vaziye

tine nazaran bankanın kendisine para ikrazına 

imkân olmadığı Ziraat bankası Umum Müdür

lüğünün işarına atfen bildirilmiştir.

İcabı konuşuldukta:

Banka, ikraz muamelelerinde en evvel para 

isteyenlerin vaziyetini tetkik ile mükellef olup 

vaziyeti müsait olmadığına kanaat getirdiği 

kimseye para ikrazında ihtiyatkâr davranması 

zaruri görülmesine ve bahusus ikraz mua

meleleri Bankanın salâhiyetine mevdu hususat-



- 1 3 -

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

tan bulunmasına mebni bu bapta encümence 

yapılacak muamele olmadığmm müstediye 
bildirilmesine karar verildi.

Karar No^ K. tarihi

822 15-X-1933

Î eis M. M. Kâ. Aza Aza
Rize İstanbul Muğla Amasya Bursa
A iıf Ziyaettin Nuri M a f iz M. Fehmi

Aza

Hakârî

İbrahim

Aza

İsparta

İbrahim

Aza 

Kayseri 

A. Tevfik

Aza

Mardin

Abdiirrezzak

Aza

Van

Miinip

Aza 

Yozgat 

A. Cevdet



T. B. M. M. Matlaast
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I  Cumartesi günleri 

I basılır ve da/;ıtıhr
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N

659

3353

xVrzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

i 1ya Arditi Ef. 

Kardiçah hanında 

41 No. da 

İzmir.

Arzuhal hulâsası Eıu 'iin ıe ıı kararı ve nc sebepten verild iğ i

Tekrar avukatlık et

mesine müsaade o- 

lunmasma dair.

448 ■ 

3135

Süleyman Bey. Ka- 

vurgalı köyü namı

na.

Arazilerinin ellerin

den almmasından 

şikâyet.

Haksız yere baroca kaydi terkin edilmek 

suretile avukatlıktan menedilmiş olduğundan 

muamelenin tetkikile bu baptaki memnuiyetin 

refi talebini havi îzmirden Arditi imzasiyle 

Yüksek f^eisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhal üzerine keyfiyet Adliye vekâletinden 

sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Müstedinin manevî şerait noktasından avu

katlık kanununun muvakkat maddesine tevfikan 

tefrik meclisince baro lâvhasından kaydinin 

terkinine karar verildiği ve hakkınaki terkini 

kayit kararına o vakit yaptığı itirazı tetkik 

olunarak mezkûr kararın tasdik kılındığı anla

şılmış ve katiyet iktisap eden mezkûr karar 

üzerine encümence bir muamele yapılmasına 

mahal görülmemiş olmakla keyfiyetin müstedi- 

ye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

823 15-X-1933

Köylerindeki arazilerinin ellerinden alınmak 

istenildiğinden bahsile haklarının korunulması 

talebini havi Kavurgalı köylüleri namına Süley

man imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen ar

zuhal, encümene verilmekle keyfiyet Dahiliye 

vekâletinden sorulmuştu.

, Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mezkûr köylülerle, köy arazisinin evvelden 

kendilerine ait olduğu iddiasında bulunan Sami 

Bey veresesi arasında iki seneden beri muha

keme cereyan etmekte olduğu anlaşılmasına ve 

gerçi köylüler bu hususta hasımları lehine 

tesir yapılacağını arzuhallerinde beyan etmekte 

iselerde Cümhuriyet Adliyesi her türlü nüfuz 

ve tesirden azade olarak kanun dairesinde
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I Arzuhal verenlerin 

g  ̂ adı, sanı ve otıır- 

<J ! dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

I icrayi adalet etmekte olup bu hususta endişe

ye mahal olmamasına binaen davanın netice- 

' sine intizar etmeleri zarurî olduğunun kendi

lerine bildirilmesine karar verildi.

! Karar No. K. tarihi

824 . 15-X-1933

90 ! 

3368:

106 i

^ 5 5 ;

Ali Bey ve Ar 

Bodrumda mukim. 

Van muhacirlerin

den.

Ev ve arazilerinin 

ellerinden alınma

sından ve saireden 

şikayet.

Bir kısmına tahsis edilen ev ve arazinin 

ellerinden alındığından ve diğerlerine ise mu

hacir ve harikzede olmalarına rağmen 1771 

numaralı kanun ahkâmından istifade cttiril- 

mediklerinden bahsile şikâyeti havi Bodrumdan 

I  Ali ve Memet Efendilerle arkadaşları tarafın

dan Yüksek Reisliğe gönderilen iki kıta arzu

hal, encümene verilmekle keyfiyet Dahiliye 

vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta :

Müstedilere verilen arazi istirdat edilme

yip yalnız araziden kanunî istihkaklarından 

fazla olan kısmı geri alınmış ve bu istirdat 

kararı 1771 numaralı kanunla katiyet kesbet- 

miş olduğu gibi j 866 sayılı kanunla da mes

kene ait borçlarının adi iskân derecesi affe

dildiği ve mumaileyhimden harikzede sıfatile 

iskân edilmiş olanlara diğer harikzedeler gibi 

1771 numaralı kanunun 5 inci maddesinin 

tatbik kılındığı ve şark mültecisi sıfatile iskân 

edilenler için de 1866 numaralı kanun vaze

dilmiş ve bu kanun dahi şark mültecilerinin 

yalnız meskene ait olan borçlarının adi iskân 

derecesini affetmiş olduğu bildirilmiştir.

İcabı konuşuldukta:

Yapılan muamele mevzuata muvafık olup 

ortada bir kanunsuzluk görülmemiş olduğunun 

ve binaenaleyh şikâyetlerinde hak ve isabet 

olmadığının kendilerine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

825 15-X-1933
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2899

Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve otur

dukları yer

İsmail Bey 

Aydın istatistik me

murluğundan müte

kait.

Tekirdağ. •

Arzuhal hulâsası ! Encümen kararı ve ne sel)epten verildiği

Tekaüt ikramiyesi

nin verilmemesin

den şikâyet.

1143

2'6i \

Süleyman Sırrı B. 

Müze karşısında. 

49 A" hanede. 

Antalya.

Mazuliyet maaşı ta

lebine dair.

46 senelik hizmetine mebni tekaüdü icra 

edilmiş ise de kanunen hakkı o’an ikramiye

sini henüz vermediklerinden bahsile şikâyeti 

havi Aydından İsmail imzasile Yüksek Reis

liğe gönderilen arzuhal, Encümene verilmekle 

keyfiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu.

Mumaileyhin memuriyetinin lağvi üzerine 

açıkta kaldıktan sonra vaki talebine binaen 

tekaüdü icra olunduğu ve müstahak olduğu 

ikramiyesinijı ise 931 senesine taallûk etme

sinden ve bu seneye ait tahsisatın bulunma- 

ıiKsından dolayı emsali .i>ibi müstedinin de 

henüz ikramiyesinin verilemediği ve maahaza 

talu-̂ isat alınınca açık maaşı üzerinden ikramiye

sine, ait tediye emrinin gönderileceği anlaşıl

ın ı:: olmakla keyfiyetin kendisine bildirilme- 

s uj karar verildi.

Karar No. K. tarihi

826 15-X-1933

Hizmet müddeti tetkik edilecek olursa ma

aş tahsisine istihkakı olduğu tebeyyün edece

ğinden bahsile bu cihetin tetkikile gadrine 

meydan verilmemesi hakkında Süleyman Sırrı 

iın/asile Antalyadan Yüksek Reisliğe gönde- 

riion arzuhal Encümene verilmekle keyfiyet 

Dahiliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu:

Müstedinin mesbuk hizmeti her ne kadar 

on beş seneye baliğ olmamakta ise de Millî 

Hükümet emrinde sebkeden hizmetlerinden 

dolayı müstahik olduğu iki sene istiklâl zam

mı memurin kanununun meriyete girdiği 

1 haziran 927 tarihinden itibaren nazara alı

narak 250 kuruş mazuliyet maaşı tahsis olun

duğu anlaşılmış ve mumaileyhin şu suretle 

kanunî imkân dairesinde dileği yerine getiril

miş olmakla keyfiyetin kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No.

827"^’“

K. tarihi 

15-X-r933
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Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve otur
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A. Hikmet 

Eski jandarma baş

çavuşu.

Oümüşane.

Arzuhal hulâsası Km-üıneıı karai'i ve no sebepten verildiği

Jandarma meslekin

den çıkariimasmdan 

şikâyet.

548 I 

3237i

M. Rasih B.

Uşak şeker fabrika

sında.

İstiklâl mücadelesine 

iştirakten dolayı hiz

meti müteahliire za-' 

mmı verilmesi.

Jandarmada on üç sene muvaffakiyetli bir 

surette hizmet ettiğinden ve bu müddet zarfın

daki fedakârlıklarına karşı takdir görmesi lâzım- 

gelirken hizmetten çıkanidığmdan ve ikrami

ye de verilmediğinden bahsile şikâyeti havi 

Ahmet imzasile Oümüşaneden Yüksek Reisliğe 

gönderilen arzuhal, encümene verilmekle key

fiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu;

Mumaileyhin jandarma meslekinde müstah

dem iken 812 numaralı kanunun ahkâmı cari 

olduğu tarihte terhis edilmiş olduğu ve hizmeti 

esnasında vazifesini müteessir edecek derecede 

serhoşluğu itiyat etmesinden dolayı, taahhüt 

eylediği müddetin hitamında temdide geçirip 

meşine mezkûr kanunun 4 üncü maddesinin 

mâni teşkil ettiği ve hizmet müddetinin 20 

seneye baliğ olmamasına .mebni kendisine 

ikramiye verilmesine de kanunî imkân olma

dığı anlaşılmış olmakla keyfiyetin mumaileyhe 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

828 15-X-1933

İstiklâl harbine bidayetinden sonuna kadar 

bilfiil iştirak etmiş olduğu halde emsaline 

verilen zamdan mahrum bırakıldığından bahsile 

şikâyeti havi Rasih Fiendi tarafından Uşaktan 

Yüksek Reisliğe gönderilip encümene verilen 

arzuhal üzerine keyfiyet M. M. vekâletinden 

sorulmuştu.

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin ] nisan 336 tarihinden 2 

temmuz 336 tarihine kadar Gaziantep cephe

sinde fedaî gönüllü olarak kuvayi milliyede 

ve bilâhare garp cephesine giderek orada da 

bir müddet Millî teşkilâtta gönüllü olmak 

üzere çalıştığı' ve Sakarya harbinden büyük 

millî zafere kadar Ankarada^siviL olarak kaldı

ğı dosyasının tetkikinden anlaşılmış isede ken

disine hizmeti ahire zammı verilmesine mev

zuatın müsait olmadığı beyan kılınmıştır.

İcabı konuşuldukta:

Mumaileyhin Millî mücadelede muvazzaf 

olarak istihdam edilmeyip bu mücadeleye 

gönüllü olmak üzere iştirak etmiş olmasına
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125

2806

346 I 

3027'

441 !

3128,

6 6 l J
3355'

M. İzzet Bey. 

Hatıpoğlu. 

Zafranbolunun 

lak köyünden.

645 ' 

3337

Hakkında

hükümden

verilen

şikâyet.

bu-

Eneünıen kavarı ve ne sebepten verildiği

ve bu tarzda iştirak edenlere hizmeti müteah- 

hire zammı verilmesine kanunî mesağ bulun

mamasına ve mevzuat haricinde istisnaî mua

mele yapılmasına da bittabi imkân olmamasına 

mebni dileğinin tervici kabil ohııayacağının 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

829 15-X-Q33

Mukabilinde bir para almadığı halde ker

hen vermiş olduğu 300 liralık senetten dolayı 

mahkemeye Gösterdiği deliller nazara alın

mayarak, aleyhine hüküm verildiğinden ve 

paranın tahsili için de takibatta bulunulduğun

dan bahsile şikâyeti mutazanımın Bulak kö

yünden Memet İzzet imzasile Yüksek F^eisliğe 

.ö^önderilen dört kıta arzuhal, encümenimize ve

rilmekle keyfiyet Adliye vekâletine yazılmıştı: 

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyhin avukat Settar lıfendiye borç

landığı 300 liralık senet hakkında mahkemeye 

açtığı davasının ret ve bu ret kararının da 

Temyizce tasdik olunduğu ve devam eden 

i takibin kati ilama müstenit bulunduğu anlaşıl

mıştır.

I Bu baptaki hükmün katiyet kesbetmesine meb

ni buna müdahaleye imkân olmadığı yibi esa

sen işte bir kanunsuzlukta görülmüş olmak- 

, la şikâyeti varit olmadığının müstediye biidi- 

‘ rilmesine karar verildi.

I Karar No. K. tarihi

Salih Bey
Mütekait jandarma 

yüzbaşısı.

Toygar tepe mahal

lesinde Ali Selâmo 

caddesinde A" 95 

hanede.

Üsküdar - İstanbul

Noksan maaş tahsis I 

edilmesinden şikâyet.'

830 15-X-1933

Askerliğe dühul tarihi yanlış hesap edilmesi 

yüzünden noksan tekaüt maaşı tahsis kılın

dığı ve bu bapta vaki olan müracaatinden de 

henüz bir netice elde edilemediği beyanile 

muamelenin tashihi talebini havi Üsküdardan 

Salih imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal. Encümene verilmekle keyfiyet Dahi

liye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı konuşuldu: 

Mumaileyhin müracaati üzerine icra kılınan 

tetkikat neticesinde talebinin muhik olduğu 

anlaşılarak maaşına da bundan dolayı zam 

yapıldığı ve bu bapta vaki olan teahhur ise
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,i__________ __
kendisinin sarih adres vernıenıesinden müte

vellit olup nıaahaza adresinin bilahare anlaşıl

ması üzerine muamelesi tekâmül ettirilerek 

senedinin mumaileyhe iadesi zımnında 

lI/'IX/33 tarih ve 20240 numara ile Munta

zam Borçlar Müdürlüğüne verildiği anlaşılmış 

1 ve şu suretle müstedinin dileği yerine getiril

miş olmakla keyfiyetin kedisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

662 M. hahrettin Bey 

3356 Hacı Musaoğlu. 
Kızılot köyünden. 

Çarşamba.

Temyiz mahkmesin- 

ce tasdik edilen da

vasının yolunda ol

mamasından şikâyet.

67 I Sadıkoğlu Halil. 

2718 Ahmediye köyünden 

Sivas.

831 15-X-1933

Yaşının küçük olma 

sına rnebni hakkın

da mahkemece ve

rilen cezanın hafif

leştirilmesi.

Beş kıta tarlaya vaki müdahalesinin meni 

hakkında Çarşamba Sulh Hukuk Mahkemesince 

açılan dava üzerine verilen hükmün bozma 

sebepleri olduğu halde Temyiz mahkemesince 

tasdik edildiğinden ve kararın tashihi için Baş- 

müddeiumumiliğe vaki müracaatinin dalıi 

kabul olunmadığından bahsile şikâyeti havi 

Hacı Musaoğlu Mehmet imzasile Kızılot kö

yünden Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhal, 

Encümene verilmekle keyfiyet Adliye vekâle

tinden sorulmuştu .

Gelen karşılıkta:

Meni müdahaleye dair Çarşamba Sulh Mah

kemesinden sadır olan hüküm Temyizen tas

dik edilmiş olduğu cihetle bu hususta idare- 

ten bir muamele yapılamayacağı bildirilmiştir.

İcabı konuşuldukta:

Bu baptaki kararın Temyiz mahkemesince 

tasdik edilerek katiyet kesbetmiş olmasına ve 

mahakimden sadır olacak bu gibi karalara 

müdahale etmeğe teşkilâtı esasiye kanunu mü

sait bulunmamasına mebni encümence yapı

lacak muamele olmadığının müstediye bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

832 

bir kaza

15 -X-1933

Elinden çıkan bir kaza neticesi olarak 

mahkemece on beş seneye mahkûm edilmiş 

isede sinninin küçük olmasına mebni bu 

cezanın azatılması lâzımgeldiğinden ve bu 

hususta vaki olan müracaatinden de bir netice 

elde edemediğinden bahsile şikâyeti havi 

Sıvastan Halil imzasile Yüksek Reisliğe gön-
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702 ' Haşan Zihni Bey. 

2278 Sabık telgraf Müdü

rü.

, Van.

Tasfiyesinin refi,

EnciiıiKüi kararı ve ııc s(‘])(‘i)t(‘u \ ('riUliui

derilen arzuhal, Encümene verilmekle keyfiyet 

Adliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşıl k okundu ve icabı konuşuldu:

Müstediııin adam öldürmek maddesinden 

dolayı on beş sene ağır hapse mahkûm edildi

ği ve kendisi her nekadar muhakeme esnasında 

328 doğumlu olduğunu iddia etmiş ise de 

mahkemece doğum tarihinin 324 olarak tas

hihine karar verildiği ve malıkûmiyeti hakkın

da ağırccza mahkemesince ve tashihi sin hak

kında da Asliye hukuk mahkemesince verilen 

kararların Temyiz mahkemesince dahi tasdik 

edilmek suretile katileşmiş olduğu anlaşılma

sına ve yapılan muamelede usulsüz ve kanun

suz bir cihet .^iörülmemesine mebni şikâyeti 

varit olmadığının nmmaileyhe bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

833 15-X-1933

Kırk senelik memur olduğu halde yeni ta- 

kaüt kanununun meriyetine iki gün kala hak

sız yere tasfiyeye tâbi tutulduğundan ve bu 

ise mağduriyetini mucip olduğundan bahsile 

dosyasının tetkikile tasfiyesinin refi hakkında 

Zihni imzasile Yüksek Reisliğe gönderilen 

arzuhal, Encümene verilmekle keyfiyet Dahi

liye vekâletinden sorulmuştu:

Gelen karşılıkta:

Mumaileyhin tahakkuk eden aczi ve kabi

liyetsizliği ve sicillinin fenalığı dolayısile me

murin kanununun muvakkat birinci maddesine 

tevfikan tasfiyeye tâbi tutulduğu bildirilmiştir.

Müstedinin sicil dosyası celbedilerek tetkik 
edildi;

Mumaileyh 309 senesinde görülen bazı 

hallerinden dolayı açığa çıkarılmış isede 331 
senesinde tekrar ayni maaşla hizmete alınarak 

tasfiyesine kadar istihdam kılındığı anlaşılmış
tır.

İcabı konuşuldukta:

Memurin kanununun muvakkat birinci mad

desi sicilleri itibarile kendilerinden istifade 

olunmayanların ve acizleri tahakkuk edenle

rin tasfiyelerini âmir olup, mumaileyhin sicill

ine atfedilen husus ise yirmi sene evvel vuku
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bulmuş ve bunun ademi sıhhati de kendisinin 

az bir müddet sonra tekrar hizmete alınarak 

yirmi seneye karip bir zaman istihdam edil

miş olmasile sabit bulunmuş olmasına naza

ran müstedinin sicilline atfen tasfiyesi varit 

Görülmemiştir. Aczine gelince kırk seneye 

yakın bir zaman müteaddit mahaller muhabere 

memurluklarında ve müdürlüklerinde bulunan 

bir memura ayni meslekte aciz ve liyakatsizlik 

isnat edilmesini de Encünıen doğru görmemiştir.

Binaenaleyh mumaileyhin tasfiyesini mucip 

olarak gösterilen sebepler yapılan tetkikata 

nazaren varit olmadığından tasfiyesi hakkında 

verilen kararın refile keyfiyetin kendisine de 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

834

K. tarihi 

15-X-1933

T, B. M. M. iîatlaas\


