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Sivas lisesinde ver

dikleri imtihanların 

Maarif vekâletince 

hükümsüz sayılma

sından şikâyet.

Maarif vekâleti iznile Sivas lisesinde ver

diği mezuniyet imtihanının sonradan yine ayni 

vekâletçe hükümsüz sayıldığından sızlanan 

Sabrinin Yüksek Reisliğe sunup encümenimize 

verilen dilekçesi Mttarif vekâletine gönderile

rek sebebi sorulmuştu.

Gelen karşılık okunduktan ve Orta tedrisat 

dairesinden çağırılan salahiyetli bir zatın ver

diği izahlar dinlendikten sonra gereği aramızda 

görüşüldü:

Dilekçe sahibi Sabri ile arkadaşı İsmetin 

mezuniyet imtihanına girmelerine izin veril

mesinin, kendileri Samsun lisesinin beşinci 

sınıf eski talebesinden iken durumlarını vekâ

letten gizlemiş olmalarından ileri geldiği ve 

bu durumları sonradan anlaşılması üzerine 

Sivas lisesinde girdikleri mezuniyet imtihan

larının hükümsüz sayıldığı ve haklarında orta 

okul ve lise yoklama talimatnamesinin dışar

dan liseyi bitirme yoklamalarına girecekler 

hakkındaki hükümlerine göre iş yapılması lâ

zım geleceği Kültür kurulunca kararlaştırıldığı 

ve şu hale göre Sabrinin arkadaşile beraber 

haklan yok iken girdikleri ve kazandıkları 

imtihanların sayılmasına - öğrenek gereğince - 

imkân görülmediği anlaşılmıştır.

Şu hale göre dilekçe sahibi Sabrinin me

zuniyet imtihanının hükümsüz sayılması için 

verilen karar Kültür düzeninin korunması esa

sına dayandığından ötürü zarurî görülmüş ol

makla sızıltısının yerinde olmadığının ve ancak 

orta okul ve lise yoklama talimatnamesinin 

dışarıda liseyi bitirme yoklamalarına girecek

ler hakkındaki hükümlerine göre hakkında ye-



Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

niden muamele yapılmak üzere zamanında ve

kâlete başvurmasının dilekçe sahibine bildiril

mesine Meliha Ulaş, Nuri Tuna ve Abdûrrezzak 

Şatananın azınlık oylarına karşı çoğumluk oyu 

ile karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

1 22'X-1935

Reis

Giresun

M. M 

İstanbul 

Z. Karamu! sal

Kâ. Aza Aza Aza Aza

Samsun Antalya Balıkesir Bursa Gazi Antep 

M. Ulaş T. Sökmen H . Karan M. F. Oerçeker M. Şahin

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza

Gûmûşane İsparta Mardin Muğla Sivas Tokad Van

Erdoğan /. Demiralay A. Şatana N  Tuna Z. Başara H. Konay M. Boya
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten veritdiğî

460 I Mustafa.

488 Süleymanoğlu. 

4032 Ocaklı köyünde, 

e m  Dörtyol.

Kendisine kıdem yo- 

lile maaş bağlan

ması.

10Q I Hüseyin.

112 I Memedoğlu.

I Erzin nahiyeli 

Dörtyol.

Kıtası kayitlerinin, düşman işgali sırasında 

kaybolduğunu ileri sürerek eski subaylarının 

verdikleri belge incelendikten sonra kendisine 

jandarmadaki hizmetlerinden dolayı kıdem 

yolile nıa?ş bağlanmasını isteyen Süleymanoğlu 

Mustafanın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

diltkce i e gönderdiği tel yazısı encümeni

mize verilmiş ve bu iş Dahiliye vekâletinden 

sorulmuştu

Gelen karşılık okundu ve g<reği aramızda 

I görüşüldü:

Mustafanın jandarmadaki hizm tleri için 

gönderdiği şahadet kâğıtları kenJi iddiasını 

doğru ve açık olarak gösterecek yolda olma

dığından ve bu işe şahitlik edenlerden ^\araşta 

oturan emekli Yüzbaşı Haşanla Osmaıiiyede 

oturan Mülâzım Alinm Payas bölüğündeki 

hizmetleri beş seneyi geçmemiş ve Osmaniyede 

oturan öteki şahid Yüzbaşı Haşan da Dörtyol 

jandarma bölüğünde sekiz ay kadar bulunmuş 

iken buniarm, Mustafanın o mıntakada devamlı 

ve aralıksız olarak 22 sene hizmet ettiğine 

dair ayni şt kil ve anlamda daktilo ile yazılmış 

I olarak vermiş oldukları bu kfğıdlar kabule 

i değer görülmemiş ve Mustafanın dr bu hız- 

I metini zaten 325 tarihli eski askeri tekaüd 

ve istifa kanununun 34 ncü maddesine uygun 

bir şekilde meydana koyamamış olmasından 

! ötüıü kendisine bu maddeye göre maaş bağ- 

j lanmasına kanunî imkân olmadığı anlaşılmış 

1 olmakla burasının ve tğer Mustafa yukarıda 

I yazılan maddeye göre hizmetlerini isbat edecek 

i vtsikaları elde edecek olursa bunları Dahiliye 

vekâletine göndererek yeniden oraya baş vur

ması lüzumlu olduğunun kendisine anlatılma
sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

İstiklâl savaşında 

aldığı yaradan dola

yı maaş bağlanması.

7-XI-l935

İstiklâl savaşında aldığı yaradan dolayı 

ktndisine aylık vıriln esi için M. M. Vekrie- 

tine gönderdiği kâğıdlardan bir fayda elde e- 

demediğiııden işi B. M. M. ce incelemrek ben

zerleri gibi kendisine de aylık bağlanmasını 

isteyen Hüseynin Yüksek Reisliğe sunub encü

menimize verilen dilekçesi üzerine keyfiyet
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Eııciiıııcn kararı vc ne sebepten verildiği

392

415

Arif Hikmet.

Eski Oûynûk müs- 

tantığı.

Mısırlıoğlu Nuh B. 

S. No. 14 

Kadıköy - İstanbul

M. M. Bakanlığından sorulmuştu:

Gelen karşıhk okundu ve icabı aramızda 

görüşüldü.

Hüseynin yaralanma sonu ortaya çıkan alt 

çene ve dudak arızasınm, hastanece yapılan 

son ameliyatla dudak ekleme ve biriç takılma

sından dolayı, 551 sayılı kanuna bağlı olan 

emraz cetvelinin dışında kaldığı ve bundan 

dolayı kendisine istediği aylığm bağlanama- 

dığı anlaşılmış ve kanuna uygun oimıyan bir 

dileğin yerine getirilmesine ise imkân bulun

mamış olmakla burasının kendisine bildirilme

sine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

3 7-XI-i935

Adliyece haksız yerei 

hizmetine son veril- j 

meşinden şikâyet. ı

2556 sayılı Hâkimler kanununun muvak

kat maddesinin A bendine göre hizmetine 

son verildiğinden ve bunda ise haksızlık oldu

ğundan, işinin incelenerek bu kararın ortadan 

kaldırılmasını isteyen Arif ‘Hikmetin Yüksek 

Reisliğe sunub encümenimize verilen dilekçesi 

üzerine keyfiyet Adliye vekâletinden sorul

muştu:

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı 

görüşüldü:

Arif Hikmet Çatalca müstantıkı iken 35 
tane tahkik işini yapmamak gibi gösterdiği 

kayıtsızlıktan, izinsiz sekiz gün vazifesine 

gelmemesinden, resmî mühür kullanarak şark 

demiryolları müdürlüğünden aldığı permiile 

bir sene içinde 3 1 defa işi başından izinsiz 

ayrılarak İstanbule gitmesinden ve yine resmî 

mühür ve numarayı kullanarak yeniden prim 

aldığı meydana çıkmasından, istintak işlerinin 

yüz üstü bırakarak düzensiliğine meydan ver

mesinden ve saireden ötürü inzibatî cezalara 

uğratılmış olduğu ve Adliyede toplanan ko

misyonun bütün hâkimlerin sicillerini incelediği 

sırada bunun da dosyası tetkik edilerek vazi

fede bırakılması doğru görülemediğinden 

yeni hâkimler kanununun muvakkat maddesinin 

A bendine göre hakkında muamele yapılmasına 

karar verildiği ve bunun üzerine Arif Hikmet 

Devlet şûrasına baj vurmuş isede bu muvak

kat maddeye göre hakkında yapılan muamele-
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Arzuiıal vereiılcrin 

adı, sanı ve otur 

dukları yer

Arzuhal hulâsası , Eilcüliıeıı kurarı ve ne sebepten verildiği

ye karşı itiraz ve temyiz yollarına gidilmiye- 

ceği kanunda açıkça yazılmış olmasından 

dolayı itirazının reddine karar verildiği anla

şılmış ve yukarıda y^ızılı sebeblerden dolayı 

Adliye komisyonunca verilen kararın kaldırıl

ması encümenimizce de doğru görülmemiş 

olmakla keyfiyetin kendisine bilairilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

7-XI-1Q35

4015 Rukıye.

0815 Şclıid i. Hnlid anası 

Dürbali mahallesi 

Araplar sokak No.] o 

Csküdar-İstanbul.

Şehid oğlundan do

layı ikramiye veril-

memesindtiı şik '̂yvt.

Şehid oğlundan dolayı bağlanan aylığın on 

seneliğini almış İ5ede benzerlerine verilen tü

tün ikramiyesini kendisine vermediklerinden 

sızlanan Rukiyenin Üsküdardan Yüksek reisliğe 

sunduğu dilekçe encümenimize verilmekle 

M. M. Vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu vc gereği aramızda 

görüşüldü:

Rukiyenin şimdiye dt-ğin vekâlete başvur- 

nıaıııasıııdan ötürü hakkında bir muamele ya- 

pıimaıııış olduğu ve fakat bundan sonra ikra

miyeleri verilebilmek için icabeden defterinin 

gönderilmesinin Üsküdar Askerlik şubesine 

yazıldığı anlaşılmış olmakla oraca işini kova

lamasının kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

5~'........... 't^ 'i-TçYs

3426 Osman Ragıb Aykan. 

7135 Kiirabaş ınahalU sin

de Bol solcakta.

I No. 20 
İzmit.

Yolsuz yere icaroi | Evinin kıymetinden çok icarei müeccele a- 

vakliye alınmasından. İmdığından ve eski yıllar icaresinin vergide
şikâyet. olduğu gibi kaydi terkin edilmediğinden ve 

evine bağlı olan kısım ile dükkânın da icarei 

müecceleye tâbi tutulduğundan bahsile şikâyet 

eden Osman Ragıbın İzmitten Yüksek reisliğe 

sunduğu dilekçesi encümenimize verilmekle 

keyfiykt Evkaf umum müdürlüğünden sorul

muştu:

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı gö-

Ragıbm yazdığı ev ile dükkân eşinin olub 

bunların bulunduğu 895 metro mürebbaı ar

sadan 750 metrosunun vakfın olmasından ö- 

türü yalnız buna düş^n kısmının icarei müec- 

celesinin usul ve kanunlara göre alınmakta 

olduğu ve Ragıbın dediği gibi bu işte bir
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yolsuzluk bulunmadığı anlaşılmış olmakla bu

rasının ve eski yıllara aid icarenin alınmama

sına gelince: ortada böyle bir hüküm bulun

mamasından ve hüküm dışında iş görülmesine 

ise imkân olmamasından ötürü buna ilişik olan 

dileğinin de yerine getirilemiyeceğinin dilek

çeyi gönderen Ragıba bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

7-X1-1935

178 : Tevfik koçak.

186 Hilvan nüfüs me- 

: murluğundan müte- 

kaid.

Ur fa.

Şûra kararına göre 

aylık bağlanmama

sından şikâyet.

Hilvan nüfüs memuru iken tekaüd edilmiş 

isede kendisine eski memuriyeti olan Urfa 

hususî muhasebe müdürlüğü maaşı üzerinden 

aylık bağlanması için Devkt şûrasınca önceden 

karar verilmiş ikt̂ n böyle yapıhıııyarak son 

memuriyetinden bir önceki memuriyeti olan 

nahiye müdürlüğü maaşı üzerinden aylık bağ

landığından bahsile işinin incelenerek hakkının 

korunması, Tevfik Koçak imzasile Yüksek 

Reisliğe sunulub encümenimize veril- n diU kçede 

istenilmesi üzerine keyfiyet Duhiliye vekâle

tinden sorulmuştu:

Gelen karşılık okundu ve gereği görüşüldü: 

Tevfiğin şûraya açtığı ilk davada, kendi

sinin Urfa hususî muhasebe müdürlüğünden 

sonra bulunduğu nahiye müdürlüğü vekâletinini 

söylememiş olmasından ve son memuriyeti 

olan Hilvan nüfüs memurluğunda ise iki sene 

durmamış bulunmasından ötürü Şûraca tekaüd 

kanunu hükmüne göre eski me.nuriyeti üze

rinden maaş bağlanmasına karar verildiği ve 

Tevfiğin bir evvelki memuriyeti ise muhasebei 

hususiye müdürlüğü olmayıp nahiye müdür 

vekâleti olmasından dolayı kanuna göre o me

muriyet maaşı üzerinden maaş bağlandığı ve 

bunun üzerine ^e ıiden Şûraya baş vurmuş isede 

Şûranın yapılan işte yolsuzluk görülemediğine 

karar verdiği anlaşılmış ve zaten bağlanan aylık 

iekaüd kanununun 6 ncı maddesinin hükmüne 

uygun olduğu gibi Şûra deavi dairesinde incele

nen ve karara bağlanan bir hükmün encümeni- 

mizce yeniden incelenmesine de Yüksek Kamu

tayın 803 numaralı kararma göre imkân
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dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4067| Memed.

6809i Hüseyinoğlu.

I Kumkapı nişancası 

I Havuzlu mescid S. 

No. 8 evde. 

İstanbul.

bulunmamış olmakla buralarmın dilekçe sahi

bine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

7 7-XI"1935

Aylık bağlanmama

sından şikâyet.
Büyük savaşta uğradığı hastalıktan dolayı 

kanunca bağlanması lüzumlu olan sakatlık 

aylığının şimdiye değin verilmemesinden sız

lanan Hüseyinoğlu Memedin Yüksek Reisliğe 

sunub encümenimize verilen dilekçesi M. M. 

vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı ara

mızda görüşüldü:

Memedin Gülhane hastanesinden aldığı 

raporla Gureba hastanesinin protokol kayid 

suretindeki arızalan dereceye girer durumda 

olmadığından 1Q5 sayılı tefsire göre askerlik

ten çıkarılmasına sebeb olan 16 mart 1334 

tarihli raporunun iyiden iyiye incelenmesi icab 

ederek bu raporun kendisinden istenildiği an

laşılmış ve bu raporun tetkiki sonunda Memede 

kanunca maaş bağlanması icab ediyorsa dile

ğinin yerine getirileceği tabiî bulunmuş ol

makla bu raporu biran önce bulup Millî Mü

dafaa vekâletine göndermesinin kendisine bil

dirilmesine karar verildi.

.  Karar No. K. tarihi

8 7-XI-1935

43^32

7142

Elmas ve kızları. 

Veysel ailesi.

Orta nahiyesi Bas- 

tak köyünden 
Çankırı.

Yetim aylıklarının 

henüz bağlanmama

sından şikâyet.

Teğmen Veyselin ölümünden epeyce bir 

zaman geçmişken halâ kendilerine yetim ma

aşları bağlanmadığından şikâyet eden Plmas 

ile kızı ve oğlunun Yüksek Reisliğe sunup 

Encümenimize verilen dilekçeleri üzerine key

fiyet M. M. vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı aramızda 

görüşüldü :

Aylık bağlanması resmî kayıdların mevcud 

olmasile mümkün olup bu vesikanın ise henüz 

İstanbul nüftıs müdürlüğünden gelmemesinden 

dolayı bunların vekâlete gönderilmesi icab 

edenlere yeniden yazıldığı ve bununla beraber 

bu aileye peşin maaş bağlanmak suretile şim

dilik dilekleri yerine getirildiği anlaşılmış ol-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4178: Cem il:

6982 Şamandıra nahiye- 

' sinin San Gazi kö

yü halkından.

Kartal - İstanbul

47961

2026 M. Fehmi.

Maliye tahsil 

muru. 

Bergama.

me-

Ali Rıza adlı birinin 

köy arazisini eline 

geçirmesinde nsızıllı.

makla buralarının kendilerine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

9 7 X1-1935

Ötedenberi köylerine aid araziyi kendisine 

Sofu Hayrettin vakfı mütevellisi süsünü vere

rek eline geçirdiğinden sızlanan köy halkı na

mına Cemilin Yüksek Reisliğe sunduğu dilek

çe encümenimize verilmekle bu iş F.vkaf 

umum müdürlüğünden sorulmuştu :

Oclen karşılık okundu ve gereği konu
şuldu :

San Gazi köyünde Yarımçiftlik namile anı

lan Sofu Hayrettin arazisinin bir kısmına köy

lülerin ve bir kısınma da Mâliyenin dokunma

sından dolayı işin mahkemeye düşerek müte

velli ile bunlar arasında muhakeme devam 

ettiği anlaşılmış ve mahkemeye düşen bu işi 

encümenim.izin incelemeğe yetkesi olmayıp 

köylülerin muhakeme sonunu beklemeleri za

rurî bulunmuş olmakla burasının ve mahkeme 

ne yolda karar verecek olursa Evkafça ona 

göre muamele yapılacağı tabii bulunduğunun 

Cemile bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

10 7-XI-i935

Kendisine İstiklâl 

madalyası verilmesi.

İstiklâl savaşında askerî kâtib olarak leva

zımda çalıştığından, benzerleri gibi kendisine de 

İstiklâl madalyası verilmesi Fehmi imzasile 

Yüksek Reisliğe sunulun encümenimize verilen 

dilekçede istenilmesi üzerine keyfiyet M. M. 

vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve gereği aramızda 

görüşüldü:

Gerçi Fehmi bir müddet İstiklâl savaşında 

çalışmış isede sonradan izinsiz olarak ödevini 

bırakarak sıvışmış olduğu anlaşılmasından ve 

yaptığı bu kötü işi ise 869 sayılı kanunun 

beşinci maddesine girmesinden dolâyı kendi

sine İstiklâl madalyası verilmesine kanunca 

imkân olmadığmın Fehmiye bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

11 7-XI-^.935
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Arzuhal hulâsası ; Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2723

5498

Ahmed ve ar. 

Memedoğlu. 

Koldere köyünden 

Manisa.

Koldere çiftliğine 

konulan kıymetlerin 

doğru olmadığından 

şikâyet.

4023 Salim.

ö823 Teşvikiye köyü muh 

tan.

Geyve.

4027 Adil.

Gökgöz köyü muh

tarı.

Oeyve.

6827

4028 Eyib.

6828 Abdullahoğlu Bayır

istenilen pul ceza- 

cezalarının affi.

Koldere çiftliğinin tevziinde konan kıyme

tin fahiş olduğundan ve bunun üzerinde vergi 

ve ecrimisil de alınmakta olduğundan şikâyet 

eden Memedoğlu Ahmed ve arkadaşlarının 

Yüksek Reisliğe sunub encümenimize verilen 

dilekçeleri üzerine Maliye vekâletile encüme

nimiz arasında geçen yazılar sonunda mesele 

encümence incelendikten sonra icabı görü

şüldü:

Dilekçeyi gönderenlerin sızlandıkları üç 

meseleden vergi işinin doğru olmadığı ve 

çünkü şimdiye değin hiç bir suretle oradan 

vergi alınmadığı meydana çıkmıştır. Ecrimisil 

istenilmesi ise: kanuna uygun olarak yapılmış 

olan arazi tevzi işinin kanunî icablarmı köylü

lerin yapmamalarından ve buna aid işleri de 

tamamlamağa yanaşmamalarından dolayı bu 

araziye kendileri kanunen malik addedilmeme- 

sinden ileri gelmiş ve şu halde bu iki şikâ

yet de yerinde görülmemiştir. Bu çiftlik ara

zisine takdir edilen kıymetin yüksek olduğu 

hakkındaki iddiaya gelince: Köylüler bu me

sele için Devlet şijrasına baş vurmuş olmala

rına ve Şûracada müddetin geçmesi dolayısile 

davanın reddedilmiş olmasına ve Şûra deavi 

dairesinden her ne suretle olursa olsun geçen 

bir işin Encümenimizce incelenemiyeceği Yük

sek Kamutayin 803 sayılı kararınm çerçevesi 

içine girmekte bulunmasına göre bu dilek 

için de encümenimizce yapılacak bir muamele 

yoktur. Buralarının dilekçeyi gönderenlere bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. 

12

K. tarihi 

7-XI-1935

1930 senesinde ektikleri tütünlerden dolayı 

istenilen para cezalarının affi Eyyüb, Salih, 

Memed, Adil, Asiye imzalarile Geyveden Yük

sek Reisliğe sunulup encümenimize verilen 

beş dilekçede istenilmesi üzerine bunlar Güm

rük ve inhisarlar vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılıklar okundu ve icabı aramızda 

görüşüldü:

Şikâyetçilerin ektikleri tütünler için aldık

ları tütün cüzdanlarına pul yapıştırmamala

rından ötürü kendilerinin i50 şer kuruş para
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Akçaçehir köyünden. 

Geyve-

Memed.

Eski muhtar Şahme- 

lek koyû.

Ocyve.

Asiye.

Hüseyin kızı. 

Karapınar köyünden. 

Geyve.

Sıddık.

Tekaüd tüfekçi us

tası

Bekir Kadı mahal

lesinde 

Kırşehir.

cezalarına çarpıldıkları ve buna aid kâğıtların 

Kocaeli defterdarlığınca istenilmesi üzerine 

oraya gönderildiği anlaşılmıştır. Dahilî nizam

namemize göre encümen kanuna ve nizama 

uygun olmayarak yapılan işlerden doğan şikâ

yetleri incelemeye salahiyetli olub kanuna 

aykırı olarak yapılan bu gibi işlerden dolayı 

istenilen para cezalarının affi ise encümeni

mizi alâkalandırmayacağına göre dileklerinin 

encümence yerine getirilmesine imkân görül

mediğinin kendilerine anlatılmasına karar 

verildi.

Derece üzerinden 

aylık verilmemesin

den şikâyet.

Karar No.

13

K. tarihi 

7-XJ-1935

Kendisine verilen aylığın derece üzerinden 

bağlanmadığından ve uğradığı sakatlığın ise bün- 

yevî olmadığından bahsile işi incelenerek ken

disine kanunun gösterdiği derece üzerinden 

maaş bağlanması Tüfekçi ustası Sıtkı imzasile 

Yüksek reisliğe sunulub encümenimize verilen 

dilekçede istenilmesi üzerine keyfiyet M. M. 

vekâletinden sorulmuştu:

Gelen karşılık okundu ve gereği aramızda 

görüşüldü: ^

Sıtkının eldeki dosyada bu sakatlığının se

ferde başladığını gösteren ve fence kanaat 

veren bir rapor olmamasından ve kendisine 

derece üzerinden aylık verilmesi ise 551 sa- 

y lı kanundaki emraz cetvelinin 44 ncü ben

dine göre malûliyetinin « meşaki seferiye » 

den ileri geldiğine bağlı olub halbuki emek- 

liğe ayrılmasını icab ettiren raporda malûliye

tinin obünyevi mahiyette olduğu» gösterilmiş 

bulunmasından ve bu gibi işlerde ferdlerin 

savlarına ve sözlerine değil fennin icablarına 

bakılacağı tabiî olmasından ötürü durumu 

195 sayılı kanun tefsirine uyğun görülmeyen 

Sıtkıya derece üzerinden emeklik aylığı bağ

lanmasına imkân olmadığı ve bu suretle di

leğinin yerine getirilemiyeceği anlaşılmış ol

makla burasının kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. 

14

K. tarihi

7-XI-1935



— 11 —
ee 
■§ ^  
s ^ 
<

3 7 ^

6541

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Emin ve arkadaşları. 

Ziraat odası reisi. 

Cebelibereket.

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Zira ı̂t bankasına o- 

lan buğday borçla

rının indirilmesi.

4236

7Q41

Ahmed.

Dramaİı Osmanoğlu. 

Vazı mahallesinde 

ödemiş.

Ziraat bankasına olan 

borcunun tahsilin

deki yolsuzluktan 
şikâyet.

Ziraat bankasından tohumluk olarak aldık

ları Kıbrıs buğdaylarından dolayı olan borç

larını veremediklerinden ve buğdayları banka 

yüksek fiatla kendilerine verdiğinden bunun 

fiatının indirilmesini ve faizlerinin de bağış

lanmasını isteyen Cebelibereket Ziraat od.ısı 

reisi Emin ve arkadaşlarının Yüksek Reiiliğe 

sunup encümenimize verilen dilekçesi Ziraat 

vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan sonra gereğj 

konuşuldu:

Köylünün borçlarına karşı buğday alınması 

gerekli isede yetiştirdikleri buğdayların bozuk 

ve böceklenmeğe istidadlı olduğundan alına^ 

madiği gibi Emin ve arkadaşlarının aldıkları 

tohumluk buğdayın fiatının indirilmesi ise bu. 

buğdayların bankaya olan maliyet fiatının in* 

dirilmesi demek olup bu dileğin kabulü doğru 

görülmeyeceği gibi böyle bir istisna yapılması 

da ayni buğdayı alan başka çiftçilerin dahi 

bu yolda bir dilekte bulunmaları için haklı 

bir sebeb teşkil edeceğinden ötürü buna im

kân bulunmadığı anlaşılmış ve faizlerin bağış

lanmasına gelince, bu da banka işlerinde cari 

olan usul ve düzene uygun görülmemiş ol

makla bu dileklerinin yerlerine getirilemeye

ceğinin dilekçe sahiplerine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

15 7-XI-i 935

Ziraat Bankasının kefalet dolayısile kendi

sinden aldığı paranın tahsilinde yolsuzluk ol

duğundan bu işin incelenerek haksızlığın düzel

tilmesini isteyen Dıramalı Osmanoğlu Ahme- 

din Yüksek Reisliğe sunup encümenimize ve

rilen dilekçesi üzerine keyfiyet Ziraat Vekâle

tinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okunduktan sonra gereği 

aramızda görüşüldü;

Ziraat bankasından zincirleme kefalet ile 

para alan 39 kişiden borçlarının bir kısmını 

veremi yen ve bunları ödeyecek malları da 

bulunmayan dört kişinin kalan borçlarını yal

nız kefil Ahmetten tahsile kalkışıldîğı anlaşıİ- 

mış ve kefillerden hüRgisini iktidarlı görürse



12 —
I Arzuhal verenlerin 
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4207

7011

4004

6804

4234

7O30İ

Mustafa.

Hüseynık köyü aha

lisi namına.

Elâziz.

Hakkı ve arkadaşları. 

Malkara.

Mustafa Ahmedoğlu. 

Nevşehir.

Köy değirmenlerinde 

ûğütûlen unlardan 

virgi alınmamakta 

iken kasabalardan 

virgi alınmasından 

şikâyet.

Reis 

Giresun 

O/i /. Sökmen

M. M.

İstanbul 

Z. Karamursal

Kâ. 

Samsun 

M . Ulaş

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Aza Aza

Gazi Antep Gûmûşane 

M, Şahin Ş. Erdoğan

Aza 

İsparta 

/. Demiralay

alacağını ondan istemek hakkı kanunca alacak

lıya verilmiş olmasından ötürü yapılan bu iş

te bir yolsuzluk görülmemiş olmakla şikâyeti 

yerinde olmadığının dilekçeyi gönderen Os- 

manoğlu Ahmede bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

16 7-XI-1935

Köylerindeki değirmenlerin ihtiyaca yeter 

bir halde olmamasından dolayı köylülerin;kasaba 

değirmenlerindeki yaptırdıkları unlardan vergi 

alınmasından şikâyet eden Hakkı ve arkadaş

larının Malkaradan ve köy halkının köydeki 

değirmenlerinde çekdirdikleri unlardan vergi 

alınmadığı halde kasaba halkının kasabadaki 

değirmenlerinde öğüttükleri unlardan vergi 

alınmakta olmasından sızlanan Ahmedin Nev- 

şehirden Yüksek Reisliğe sundukları iki 

dilekçe ile köylerinin vaktile belediye hududu 

içine alınmış olması ileri sürülerek öğüttükleri 

buğdaylardan vergi alınmasını doğru bulmayan 

Mustafanın Elâzizden çekmiş olduğu tel yazısı 

encümenimize verilmekle bu dilekçeler Maliye 

vekâletine gönderilmişti:

Gelen karşılıklar okundu ve icabı görüşüldü.

Bu yurddaşların sızlandıkları mesele 2466 

sayılı kanunun ikinci maddesine temas etmekte 

olup bu maddenin hükmü ise 2643 numaralı 

kanunla geçenlerde değiştirilmiştir. Bu son 

hükme göre Kasaba ve köy farkı ortadan 

kaldırılarak bu vergi elek veya vals tertibatı 

bulunan fabrika ve değirmen unlarına hasre

dilmiş ve böylece şikâyet edilen mesele kalma

mış olmakla burasının dilekçeler sahihlerine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No.

~ îî

K. tarihi 

7-XI-i935

Aza Aza Aza

Amasya Antalya Denizli

/. Hakkı Mumcu T. Sökmen G l. Şefik Tursan

Aza 

Mardin 

A. Şatana

Aza 

İstanbul 

A. Barlas

Aza

Si ir d 

Ş. Süsoy

kzz 

Sivas 

Z. Başara
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

İbrahim Mumcuoğlu! Şark mıntakasındaki 

7 nci kolordu leva- hizmetini senelerce

zımmda.

Albay.

gördüğü halde yeni

den Diyarbekire gön

derilmesinden şikâ

yet.

812

861
Dr. İsmet Erdem. 

Turgutlu - Manisa.

Bağlanan emeklik 

aylığmm yeni teka- 

üd kanununa göre 

arttırılması.

33 1 yılından 339 yılının sonuna kadar 

uzak ve yakın şarkta bulundurulmuş iken Q33 

tarihli bir emirle yeniden Diyaribekire gön

derildiğinden ve arkadaşları arasında şarkı 

görmeyenler varken kendi hakkında yapılan bu 

muamelenin doğru olmadığından sızlanan Albay 

f. Hakkının Yüksek Reisliğe sunub encüme

nimize verilen dilekçesi okunduktan ve 

M. M. vekâletinden davet edilen Zat işleri 

müdürünün verdiği izahlar da dinlendikten 

sonra icabı görüşüldü:

Albay İbrahim, her nekadar evvelce şark 

mıntakasında bulunmuş ve şark hizmetini yap

mışsa da sonradan tayin kılındığı Diyarbekirin 

daha önceden çıkan kanunla şark çevresinden 

çıkarılarak cenup bölgesine konulduğundan 

dolayı artık burasının şark çevresinden tanıla- 

rak o yolda iddiada bulunulmasına mahal 

görülmemektedir. Vekâlet zaten kendine bağlı 

olanları göreceği lüzum ve icaba göre yurdun 

her hangi bir yerine göndermek ve bunlardan 

orada istifade etmek salâhiyetini taşımakta 

olup bu takdir hakkına karışmağı ise encüme

nimiz doğru bulmamaktadır. Albay İbrahimin 

hiç şarka gitmemiş olduğunu yazdığı bir kaç 

arkadaşına gelince; İbrahimin daha önce baş

vurmuş olduğu Tetkik encümeninden de ken

disine bildirildiği üzere bunların henüz o 

mmtakaya gönderilmemeleri kanunî ve idari 

bazı sebeblerden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Bunlardan dolayı da yapılan bu şikâyet yerinde 

görülmemiş olmakla burasının dilekçe sahibine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar N. K. tarihi

18 8 -XI-1935

Yapmış olduğu bir çok hizmetlerden son

ra yeni tekaüd kanunu çıkmadan bir kaç ay 

önce emekliğe ayrılarak eski tekaüd kanununa 

göre aylık bağlandığından ve bu ise sonra

dan emekliği yapılan benzerlerine bakılarak 

gadrine sebeb olduğundan bahsile kendisine de 

yeni tekaüd kanununa göre aylık verilmesi 

Turgutludan operatör İsmet imzasile Yüksek 

Reisliğe sunulup encümenimize verilen dilek-
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

çede istenilmesi üzerine keyfiyet aramızda gö

rüşüldü:

İsmetin emekliği yapıldığı tarihte o günkü 

hükümlere göre kendisine aylık bağlanmış 

ve ondan sonra çıkan kanunun ise önceki za

manlarda bağlanan aylıklara şümuliendirilmesi 

için bir hüküm bulunmamış olmasından ve 

kanun dışında bir karar verilmesine de imkân 

bulunmamasından dolayı düzene uymayan bu 

dileğinin yerine getirilemeyeceğinin dilekçe 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. 

19

K. tarihi 

8-XI-i935

Reis

Giresun

M. M. 

İstanbul

Kâ.

Samsun

Aza

Antalya

Aza

Bursa

Aza

Çoruh

Aza

Denizli

QU L Sökmen 2L Karamursal M. Ulaş T, Sökmen M.F.Gerçeker A,Ak)ûz Şefik Tûrsan

Aza 

Oazi Antep 

M. Şahin

Aza 

Mardin 

A. Şatana

Aza 

İstanbul 

A. Barlas

Aza

Siird

Sûsoy

Aza 

Sivas 

Z. Başara

Aza 

Van 

A Arvas

Aza

Van 

/M. Boya
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

458

4B6

M. Faik Timur 

Askerlik şubesi baş

kanı 

Bursa.

201 Sadık.
210 Bozkurt mahallesi

301 orta S. No. 31 de.

414 Ankara.

İşten ayrıldığı tarih

ten af tarihine ka

dar geçen müddetin 

tekaüdüne eklenmesi 

ve bu zaman için 

yan aylık verilmesi.

Binbaşıhğa nasbinin 

geri alınması.

Millî mücadeledeki hizmetlerinden bahisle 

400 sayılı kanundan istifade ettirilmek suretile 

binbaşılığa nasbinin geri alınarak kaymakam

lığa nasbinin buna göre düzeltilmesini isteyen 

Memed Faikın Yüksek Reisliğe sunup encü

menimize verilen dilekçesile bağlı olan kâğıd- 

1ar birer birer okunduktan sonra gereği ara

mızda görüşüldü :

Faikın daha önce zat işleri son tetkik mer

cii encümenine de başvurmuş ve bu encü

mence verilen karara karşı dilekçesinde bir 

takım iddialarda bulunmuş ise de, encümenin 

verdiği kararda da yazılı olduğu üzere dilekçe 

sahibi Faik esasında binbaşılığa fevkalâdeden 

terfi etmiş ve İstiklâl madalyası da almış ol

masından ve dilekçesinde bahsettiği 400 sayılı 

kanun ise, İstiklâl mücadelesinde yararlık gös

terenlerden fevkalâde terfi etmemiş olanlara 

münhasır bulunmasından dolayı Faikın bu ka

nundan istifade etmesine ve nasbinin benzer

lerinden daha ileri bir tarihe düzeltilmesine 

encümenimizce de imkân bulunmamış olmakla 

burasının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. 

20

K. tarihi 

12-XI - 1935

Aksaray mahkemesi reisliğinden ayırmala

rına sebeb olan meseleden muhakeme edilirken 

af kanununun çıkarılması üzerine affe uğradı

ğından işten ayrıldığı tarihten affe uğradığı 

tarihe değin geçen zamanın yarı aylıklarının ve

rilmesini ve bu zamanın emeklik günlerine 

eklenmesi suretile aylık bağlanmasını isteyen 

Sadıkın Yüksek Reisliğe sunduğu iki dilekçe 

encümenimize verilmekle Adliye bakanlığına 

gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan sonra gereği 

aramızda görüşüldü:

Sadıkın daha önce Devlet şûrasına da baş 

vurması üzerine Deavi dairesinde işi incelenerek 

kanunî sebeblere dayanmak suretile davasının 

reddedildiği anlaşılmış ve Devlet şûrası deavi 

dairesinin kararlan mahkeme karan mahiye

tinde olmasından ötürü bu kararlan encümeni

mizin incelemeğe salâhiyeti olmadığı Yüksek
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404
427'

Ziya.

Kaypakoğlu.

7 Ko. Mu. Mülhak 

yüzbaşı.

Çanakkale.

Nasbinin düzeltil

mesi.

Kamutaydan çıkan 803 numaralı kararla ka

bul buyurulmuş olmasından dolayı kesin bir 

şekilde olan bu Şûra kararının encümenimizce 

incelenmesine ve değiştirilmesine imkân bu

lunmamış olmakla dileği hakkında yapılacak 

bir muamele olmadığının Sadıka anlatılmasına 

karar verildi.

Karar Nö. K. tarihi

21 12»XI-1935

Terfi sırası gelmişken sınıfının gayri sınıf

larda bulunmasından dolayı sicil alamadığı 

ileri sürülerek terfi etmemiş ve ancak bir sene 

sonra fevkalâde yolile terfi ettirilmiş olduğun

dan ve bu suretle arkadaşlarından beş se

ne geri kaldığından bahsile 338 ağustosta 

fevkalâdeden terfi edenlerle yani 400 sa

yılı kanundan istifade eyliyenlerle bir tu

tulmak üzere nasbinin düzeltilmesini veya- 

hud hiç olmazsa hakkı olan iki sene kıdemi- 

nijı verilmesini isteyen Yüzbaşı Ziya Kaypak- 

oğlunun Yüksek Reisliğe sunduğu dilekçe 

encümenimize verilmekle okundu ve gereği 

aramızda görüşüldü.

Ziyanın zatişleri son tetkik encümenine 

baş vurması üzerine işi oraca da incelenerek 

kendisinin 336 da Teğmenlik sırası gelmişsede

o sırada sınıfının gayri bir sınıfta kullanılmak 

suretile sınıfı kıtasından sicil alamadığından 

ve deftere girmediğinden dolayı nasbinin dü

zeltilmesi hakkındaki dileğinin yerine getiril

mesine imkân olmadığına ve Sakarya harbin

deki hizmetinden ötürü fevkalâdeden terfi 

etmiş ve 12 eylül 1337 nasıblı Teğmenlerle 

30 ağustos 1927 de yüzbaşılığa ilerlemiş ol- 

masile bu rütbedeki nasibinin değiştirilmesi 

için olan dileğinin dahi yerinde bulunmadığına 

karar verildiği anlaşılmış ve düzene uygun 

olan bu karara encümenimizce de iştirak edil

miş olmağla kanun dışındaki bu dileklerin 

yerine getirilemediğinin kendisine anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

22 12-XI-1935
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831

880

87g

928

896

946

91J

063’

Arzuhal hulâsası E ııciiınon k a ra n  ve ııe s(3İ)(‘i)ten verild iğ i

Ahnıed Çakım. J 

Dursunoğlu.

Kullar köyünden, 

îzıuit.

Asaf Baykal* i

Boğaz kes^n Kadir- : 

1er yokuşunda No. i 

74 evde. j

Tophane - İstanbul 

Ş. Mustafa.

Merkez postanesinde} 

koli memuru İsmail , 

Pulat vasıtasile. 

Ankara. I

Birer hizmete t. yin- 

leri.

Hamdi.

Manastırlı.

Şems mahallesi Çeş

me sokağında No.

9 evde.

Konya.

Bir ev, maaş ve bir 

madalya verilmesi.

Zarurî olarak köy kâtibliğinden istifa 

etmekle perişan bir halde kaldığından kendisine 

bir hizmet verilmesi Ş. Mustafa. Konya Frbaş 

okulundan orta dereceye muadil ihtisas kıs

mının son snufmdan hastalık dolayısile çıkarak 

İzmit kâğıt fabrikası inşaatında kullanılmakta 

olduğundan ve inşaatta bitmek üzere bulun

duğundan bahsile talısil derecesile sıhhatine 

.^öre bir iş bulunması Ahmed Çakım, boşta 

ve acınacak bir durumda olduğundan münasib 

görülrcek bir hizmette kayrılmaklığı da İstan- 

buldan Samsunlu Asaf Baykal imzasile Yüksek 

Reisliğe sunulub encümenimize verilen dilek

çelerde istenilmesi üzerine bu dilekçeler birer 

birer okundu ve gerekleri j»örüşüldü:

Küçümenimiz, Dahili nizamnamemize <,a)re 

ancak yurddaşlarm bir kanım ve nizatnın tatbik 

edilmemesinden doğan şikâyetleri inceleyerek 

icablanna göre karar vermekle mükellef olup 

bu yoldaki dilekler için encümence yapılacak 

bir iş olmadığının ve dilekçe sahiplerinin 

başka yurddaşlar gibi kendi kapasitelerine göre 

icab eden yerlere baş vurmak suretile iş ara

maları lüzümlu olduğunun kendilerine anla

tılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

23 21-XII-1935

İstiklâl savaşında yararlıklar yaptığından ve 

bu gün perişan bir halde kaldığından bahsile 

çoluk ve çocuğunun barınabilmesi için bir ev, 

geçinmelerine medar olmak üzere bir maaş 

ve yaptığı hizmetlerden dolayı da bir İstiklâl 

madalyası verilmesini isteyen Manastırlı Ham- 

dinin Yüksek Reisliğe sunduğu dilekçe encü

menimize verilmekle okundu ve gereği aramız

da görüşüldü:

Bu gibi hizmetleri görülenlere ev veya 

maaş verilmesi için ahkâm bulunmamasından 

ve mevcud olmayan ahkâma karşı encümence 

bir karar verilmesine ise imkân olmadığı gibi 

istiklâl madalyası için kanunun tayin ettiği 

müddet te geçmiş ve bu müddetten sonra ya

pılacak müracaatler üzerine müsbet bir karar 

verilmesinede mahal kalmamış olmasından ötü

rü dileklerinin yerine getirilmesine encüme-
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“I  ^  adı, sanı ve otur- Arzuhal hulâsası Encümen ka 1‘M a* ııe seİK'pten verildiğ i 
dukları yer

’ nimizin salâhiyetli olıuadığnıııı keiıdisiı e bildi

rilmesine karar verildi.

I Karar Ko. K. tarilıi

12-X1-193524

528 Fikret.

566 Sakarya malıailesi 

1 nci sokak No. 8 
Makinist Numan 

evinde.

Ankara.

Divanı liarbce hak

sız yere verilmiş o- 

lan kararın düzeltil

mesi.

Yolsuz ve usulsüz bir sunt(e kendisin n 

yakalanıp hiç münasebeti olmadığı halde Çü- 

rüksuya gönderilmiş, oradaki 6 ncı kolordu 

divanı harbince çarçabuk nisbeti askeriyesinin 

kesilmesine karar vtriJıııiş okluğundan bu yol

suz ve haksız işin düzeltilmesini isteyen Tev- 

fik Fikretin Yüksek Reisliğe sunduğu dilekçesi 

encümenimize verilmekle okundu ve gereği 

aramızda görüşüldü :

Tevfik Fikretin büyük harbJe vazife ve 

memuriyet lîiahaliini izinsiz bırakmak ve bu

lunduğu mahalden uzaklaşmak suçundan do

layı eski Altıncı korkomutanlığı divanı har

bince askerî nisbeti kesilmesine karar veril

diği anlaşılmış ve bu gibi divanı harp karar

larının encümenimizce incelenerek düzeltilme

sine imkân bulunmamış olmakla dileğinin ye

rine getirilemeyeceğinin kendisine bildirilme

sine karar verildi.

Karar No.

25
K. tarihi

1 2-XI-1935

0 0 ^  İbrahim Etem. Nasbinin 926 sene- i İstiklâl sav.'şında bulunan b ı̂z  ̂i leri 4( O

956 52 Top. A. 5 Bl. sinden itibaren dü- sayılı kanundan istifade c-lıııişKık n k'iıJisi

K. Yzb. zeltilmesi. edemediğinden durumu incclı-ııerrk ı asbınm

926 senesinden itibann düzeltilmesini isteyen 

I Yüzbpşı Etemin Yüksek Reisliğe sunduğu di

lekçe encümenimize verilmekle okundu ve 

, gereği aramızda görüşülJü;

I İbrahim Etemin daha önce Zat işlerinin 

j son tetkik mercii encümenine baş vurması 

üzerine dileği oraca da incelenerek kendisinin 

1 mart 337 n«'si| h Teğmen olduğuna göre 

I 30 ağustos 927 de terfi sırası gelmişse de o 

I tarihte müsait kıla sicilli olmadığından terfi- 

; inin ancak ] mart 92S sicilli üzerine 30 ağus- 

j tos 928 tarihinde yapıldığı için ortada nas- 

; binin düzeltilmesini icabedecek bir hal olma

dığına ve kendisinin Kütahya ve Demirci nıu- 

, harebelerindeki hizmetine mukabil o vakit
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Arzıılıal vcronlcriîi 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encinııe ıı k a ra n  ve ııe sebei)ieıı vorild iğ i

İstiklâl madalyası ile taltif edilmek suretile 

400 sayılı kanundan istifade ettiğinden ötürü 

bu kanundan ayrıca istifade edemiyeceğine 

karar verildiği anlaşılmış ve bu karar encüme- 

nimizce de düzene uyğun görülmüş olmakla 

dileğinin yerine getirilmesine kanunî imkân 

olmadığının İbrahim Eteme bilidrilmesine ka

rar verildi.

Karar No. 

26

K. tarihi 

12-XM935

Rs.

Oirısun 

f̂ıs an Sökmen

M. M. 

İstanbul 

Z. Karamıırsal

Kâ. 

Samsun 

Af. U\aş

Aza 

Amasya 

/. H. Mumcu

Az 

Bnrsa 

Af. Fehmi Gerçeker

Aza 

Çoruh 

A. Akyüz

Aza. 

Denizli 

Şefik l  ürsan

Aza 

Gazi Antep 

Memed Şahin

Aza 

Oümüşane 

Şevket Erdoğan

Aza 

Mardin 

A. Şatana

Aza 

Siird 

Şevki Siisoy

Aza 

Sivas 

Ziya Başa ra

Aza

Van

/. Arvas

Aza 

Van 

Münip Boya

Aza 

İstanbul 

A. Barlas
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Tevfik.

Hüsam mahallesi it

faiye sokağında No.

17 evde.

Fatih - İstanbul

Arzuhal hulâsası Encüm en ka ra r ı vc ne sel)epten verild iğ i

Maluliyet üzerinden 

plJığı tekaüd aylı

ğının yanlış Iıesab- 

edilmiş olmasından 

şikâyet.

Üçüncü derecede maluliyet üzerinden te- 

kdüd edilmiş isede iö83 sayılı lamınun kırk 

ikinci maddesinin üçüncü fıkrasından tanıaniile 

istifade ettirilmediğinden ve çüı ki hizmet 

müddeti yapılan ilâvelerle otuz sekiz yılı dol

durduğu halde yirmi be'ş seneden fazla hizme- 

t II ni'l yüz i. elli m.'il'ıliyet vc yaluıd yirmi 

beşte bir zam haklarından hiç birisi verilme

diğinden şikâyet eden Tevfik Kütükbaş tara 

fından Yüksek Reisliğe sunulup encümenimize 

verilen dilekçe Dahiliye vekâletine gönderil

mişti.

(jelen karşılığa göre Darende kaymakamı 

iken malûliyeti üzerinden tekaüdünü isteyen 

Tevfik Kütükbaşm iddia ettiği maluliyetin 

Sıhhat vc İçtimaî muavenet vekâletince tasdik 

edilmesinden ve k^Midisiniıı de birincil devre 

saylavlarmdan bulunmasından ötürü tekaüd- 

lüğüne 011 bin kuruş esas tutulduğu gibi ken

disinin maluliyet derecesine aid zamların da 

yirmi beş seneye isabet edecek maaş esas 

olmak suretile tahakkuk ettirilmesi için Divanı 

muhasebat umumi heyetince karar verilmiş 

olmasına göre Tevfik Kütükbaşm maluliyet 

zammının bu esas dahilinde yapılmış ve ken

disine 174 lira aylık bağlanmış olduğu ve 

Tevfikın yapılan bu muameleye kanaat getir- 

nityerek Divanı muhasebat kanununa göre 

açtığı dava sonunda da bu işte kanuna ve 

karara aykırı bir cihet görülmediğine ittifakla 

karar verildiği anlaşılmıştır.

Encümenimiz gerek Yüksek Başkanlığa 

sunulan dilekçe ile Dahiliye vekâletinin karşı

lığını ve Divanı muhasebatın bu husustaki 

kararım, gerek 1683 sayılı kanunun kırk ikinci 

maddesinin C fıkrasını okuyup inceledikte: 

bu fıkrayı Tevfik Kütükbaşm anladığı g iff 

görmemiş ve yapılan işte bir düzensizlik bul

mamış olmakla bu şikâyetinin yerinde olma

dığının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarilıi

27 14-1 1-1935
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Ai'/ulıal V(;r(“iılerin 

udi, sam vo otur

dukları yer

Celâl lisadoğlu. 

Bidtvi köyünJeıı. 

Erbaa.

Arzuhal hulâsası Enciiıneıı karan ve lu; sebepten verildiği

İstenilen para ceza

sının affi.

Hal.siz yere kendisinden istenilen 2 700 

liranın affini isteyen Keleşoğlu Celâlin Yüksek 

Reisliğe sunup encümenimize verilen dilekçesi 

ile tel yazısı O. ve İnhisarlar vekâletine gön- 

derilinişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Celâlin evinde kaçak tütün bulunmasından 

dolayı bir ay hapse ve 2645Türa da para ce

zasına hüküm giymiş ve bu kararın derece

lerden geçerek katileşmiş olduğu ve hıpis ce

zasının müddeiumumilikçe yerine getirildiği 

gibi para cezasının da tahsili emval kanununa 

göre tahsil edilmekte bulunduğu anlaşılmış 

ve bu vaziyete göre «kaziyei muhkeme» halini 

alan bu para cezasından vazgeçilmesine ka

nunca imkân görülmemiş olmakla burasının 

Celâle bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

28

K. tarihi 

14-XI-i935

3829 Sabri.

6627 Boğukoğlu.

Muhakemesinin iade

sini istiyor.

Ordu hapishanesinde.

İstiklâl mahkemesince verilen cezanın isti- 

nad ettiği katil işini yapan, o vakit cezasını 

çekmiş ve kendisi hakkındaki hükmün ise 

haksız verilmiş olduğundan ve masumiyetini 

muhakemesinin iadesi yolile isbat edeceğinden 

bu dileğinin yerine getirilmesi hakkında Bo

ğukoğlu Sabri imzasile Yüksek Reisliğe sunu

lup encümenimize verilen dilekçe Adliye ve

kâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı aramızda 

görüşüldü:

Memedi öldürmekten dolayı Ankara istiklâl 

mahkemesince 24 sene ağır hapse mahkûm 

edilmiş olan Sabrinin önceden de ayni suretle 

yapmış olduğu müracaat üzerine bu dileğinin 

salâhiyet dışında görülmesinden dolayı reddine 

dair Giresun ağır ceza mahkemesince verilen 

son kararın Temyiz mahkemesince tetkikında 

münhasıran usule taallûk eden bir noktadan 

dolayı dosyasının istenmesi üzerine Temyiz 

mahkemesine gönderilmiş olduğu anlaşılmış 

ve mahkûmun iadei muhakeme talebi kanunî 

ve kazaî yollardan yürümüş ve kanaat ve içti

hada dayanmak suretile kazaî merciden verilen
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^  adr, sanı ve otur

dukları yer

Arzulial hulâsası J k a ran  ne s(‘I)('|)1i‘iı vei'ildiği

Q5

97

Haşan ve arkadaş

ları.

Şilenin Tekke nahi

yesinde HasanlI köyü 

ihtiyar heyetinden. 

Şile.

Kömür yakmaları 

yasak edilmesinden 

şikâyet.

4204' Ali Avni. j

7008, Eski jandarma yûz- 

başılanndan. i

! îcadiye malıallesinde.' 

Elâziz. i

Memnu

iadesi.

haklarının

kararda da bir yolsuzluk görühnemiş olmakla 

burasının Sabriye anlatılmasına karar verildi.

' Karar No. K. tarihi

29 14-12-1935

Ziraate elverişli topraklan olmamasından 

dolayı tapu ile tasarruf etmekte oldukları çalı

lıklarda kömür yakarak onunla geçindikleri 

halde kömür yakmaları yasak edildiğinden 

şikâyet eden Hasanlı divanı köylüleri ihtiyar 

heyeti tarafından Yüksek Reisliğe sunulup 

encümenimize verilen dilekçe üzerine keyfiyet 

Ziraat vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Bu köylülerin benimsedikleri ormanların 

mülıim bir kısmının Dt-vlete aid oluğu anla

şıldığından tapulu olanlarla tapusuzların ay

rılması için tetkikatla bulunulduğu ve ancak 

bu işin uzamasile köylünün ihtiyaç karşısmda 

kalacağı düşünülerek bu ormanlar için muvak

kat raporlarla ruhsatname verilmesinin ve 

bununla beraber Devlet hakkı da gözetilmiş 

olmak üzere Devlet orman bedelinin emanet 

yolu ile alınmasının ve hususî orman bedeli

nin mal sandığına yatırılarak irad kaydedilme

sinin İstanbul orman müdürlüğüne yazıldığı 

anlaşılmış ve vekâletin bu muamelesinde bir 

yolsuzluk görülmemiş olmakla burasının ve 

vekâletçe yapılan tetkikat neticesine göre 

dilekçeleri hakkında ne icab ediyorsa yapılacağı 

tabiî bulunduğunun köylülere ve tetkikatın 

biran önce bitirilerek köylülerin sızıltılanna 

esasından son verilmesinin de bu karar gön

derilmek suretiyle vekâlete bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. 

30

K. tarihi 

14-12-1935

Kürt isyanında şark İstiklâl mahkemesince 

verilen hapis cezasının bir kısmını hapiste 

gtçirdıkten sonra üst tarafı affedilmiş ise de 

hiç bir kabahati olmadan kendisine sürülen 

bu lekenin büsbütün ortadan kaldırılması için 

menmu haklarının iadesini isteyen Ali Avninin 

Yüksek Reisliğe sunduğu dilekçe Encümeni-
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g ^  adı, sanı vc otur- 

<  dukları yor

Arzuhal hulâsası ı Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4254 Hulusi. 

7060; Dava vekil. 

274 Alanya.

288

niize verilmekle Adliye vekâletine gönderil

mişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Ali Avninin şark isyanında İstiklâl mahke

mesince on sene küreğe konulmasına lıüküm 

giymiş iken sonradan çıkan 123Q sayılı tecil 

kanunundan istifade ederek serbest bırakıldığı 

ve cezasının miktarına göre ?330 sayılı af 

kanununun umumî af mahiyetinde olan hü

kümlerinden istifadesine kanunî imkân olma

dığı anlaşılmış ve 1239 sayılı kanuna göre 

serbest bırakılan dilekçe sahibinin sayısı yu

karıda yazılı olan kanunun dördüncü madde

sinin son fıkrası hükmünce muayyen müddet 

içinde ayni neviden bir suç işlemediği takdirde 

önceki suçu işlememiş sayılacağına göre ortada 

yapılacak bir iş bulunmamış olmakla buraları

nın kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

31

K. tarihi 

14-XI-1935

Dava vekâleti ruh

satnamesinin kendi

sine verilmesi veya- 

hud eski memuriye

tine tayini.

Alanya mahkemesi zabıt katibliğinden hak

sız yere tasfiyeye tâbi tutulduğu gibi Dava 

vekâleti ruhsatnamesi de elinden alındığından 

bu ruhsatnamenin kendisine verilmesini ve 

yahud yine eski vazifesine tayin olunmasını 

isteyen Hulfısinin Yüksek Reisliğe sunduğu 

f<i diltkçe encümenimize verilmekle Adliye 

vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılıklar okundu ve icabı görü

şüldü:

Hulûsinin vazifesinde gösterdiği aciz dola- 

yısile zabit katibliğinden tasfiyeye tâbi tutul

duğu anlaşılmasına göre bunun hakkmda ya

pılacak bir muamele olmadığının ve eski me

muriyetine yeniden tayini hakkındaki dileğine 

gelince: bu gibi memurların tayinleri vekâletçe 

yapılmayıp mahallî Adliye encümenlerine ta

allûk etmekte bulunmasına göre bu dileği için

de mahallî Adliye encümenine baş vurması 

lüzumlu olduğunun kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

32 14-XI-1935
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Mcmed. I Terfih zammı veril- i Maifıliyetinin derecesi kendine terfih zaın-

Mûtekaid baytar kay- mesi. mı verilmesine değer bir durumda iken bu

makamı.

Çerkeş.

hakkını vermediklerinden şikryet eden Kayma

kam Memedin Yüksek Reisliğe sunup Encü

menimize verilen dilekçesi M. M. vekâletine 

gönderilmişti.

Vekâletten karşılığı alındıktan sonra bu 

işin bir kere de Sıhhat ve İçtimaî muavenet 

encümenince incelenmesi doğru «:örülnıekle 

keyfiyet bu (ncümene yazılmıştı. Sıhhat ve 

İçtimaî muavenet encümeninden verilen karar 

üzerine bütün kâğıdlar okunduktan sonra Me

medin dileği üzerinde görüşüldü.

Oerek Kaymakam Memedin M. M. vekâ

letindeki dosyasında bulunan raporlara istina

den Sıhhat encümeninin verdiği kararda, gerek 

M. M. vekâletinin karşılığında gösterildiği üze

re kendisinin sadece hafif derecede iııtıfahı ree- 

den dolayı tekaüd edildiği ve bu esnada yapı

lan muayensinde tekaüdüne sebeb olan hasta

lığı kanunca terfihi icab eder şekilde bulun

madığı anlaşılmış ve bundan dolayı dileğinin 

yerine getirilmesine imkân bulunmamış ol

makla burasının dilekçeyi gönderen Kayma

kam Memede bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

33 1 4-Xl-i 935

4305;

7İ14İ

Cihangir. 

Memedoğlu. 

Agaver köyü 

namına.

İğdır.

halkı

Mallarının göçmen

lere verilmesinden 

şikâyet.

Kendisile akrabalarına aid malların göç

menlere verildiğinden bunların onlardan alınıp 

kendilerine teslimini isteyen Memedoğlu Ci

hangirin Karstan Yüksek Reisliğe çektiği tel 

yazısı encümenimize verilmekle keyfiyet Dahi

liye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı gö

rüşüldü:

İddia edilen malların sahihleri hıyar hakla

rını vaktile Rusya devleti lehine kullanmış 

olduklarından dolayı bu mallar 2502 sayılı 

kanun hükümlerine göre Devlete intikal ede

rek göçmenler ve mültecilere dağıtılmıştır.

, Cihangirin istinad ettiği 4 74 sayılı kanu

nun 4 ve 5 nci maddeleri 2502 sayılı kanunla 

kaldırılmış olmasından ötürü bu maddelere 

dayanarak hak iddiasına kalkışılması doğru
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ! Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

değildir. Bu hale göre vaktile bırakmış olduk

ları malları üzerinde hiç bir hakları kalmadığı 

anlaşılmış olan Cihangir ve arkadaşlarının 

dileklerinin yerine getirilmesine kanunî imkân 

olmadığının kenailerine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

34 14-XI-1Q35

241

252

M. Halifi Özer.

Eski Harran kayma

kamı.

Diyarbekir.

Tekaüd aylığının ye

ni tekaüd kanununa 

göre verilmesi.

4 17 ! Memed.

442 ' Çamlıcalı Haliloğlu 

Umumi hapishane

de.

İstanbul.

Yapmış olduğu- bir çok hizmetlerinden 

bahsile yeni tekaüd kanununun üzerinden te- 

kaûd maaşı verilmesinin isteyen Halifin Yük

sek Reisliğe sunduğu dilekçe Encümenimize 

verilmekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı aramızda 

görüşüldü:

Halif 28-XI-lQ28 tarihinde tasfiyeye tâbi 

tutularak o tarihteki tekaüd kanununa göre 

kendisine hakkı olan aylığın bağlandığı anla

şılmış ve aylığın sonradan çıkan 1683 sayılı 

tekaüd kanununa göre arttırılmasına kanuni 

imkân bulunmamış olmakla burasının kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

35 14*XI-]Q35

Hapishaneden, meş- 

ruten çıkarılması.

İşlediği bir suçun icabı olarak verilen ce

zanın dörtte üçünü hapishanede geçirerek öde

miş olduğundan ve şimdiye değin hapishane 

nizamına karşı bir yolsuzluk ta yapmamış bu

lunduğundan sicilli incelenerek kendisinin 

meşruten salıverilmesini isteyen Haliloğlu 

Memedin Yüksek Reisliğe sunup encümenimi

ze verilen dilekçesi üzerine keyfiyet Adliye 

vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve gereği aramızda 

görüşüldü.

Gerçi Türk ceza kanununun on altıncı 

maddesinde yazılı olan meşruten tahliyenin 

yeni hapishaneler tesisat ve teşkilâtı yapılan 

yerlerde vekâletçe yavaş yavaş tatbik olun

ması 825 sayılı kanunun üçüncü maddesinde 

gösterilmiş ise de henüz yeni hapishaneler 

teşkilâtı yapılmamasından ötürü bu maddenin 

tatbikına başlanmadığı anlaşılmış ve bundan



26 -
Arzuhal verenterin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsasr ; Encümen karan ve ne sebepten verildiği

40681 Recep.

I 870' Molulu Nimetoğlu. 

Kayseri hapishane

sinde.

dolayı Memedin bu dileğinin yerine getiril

mesine imkân bulunmamış olmakla keyfiyetin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

36 14-XI-1Q35

Kayseri ceza evi 

müdüründen şikâyet.

Kayseri ceza evi müdürünün yaptığı yol

suzluklardan şikâyet eden Recebin Yüksek 

Reisliğe sunduğu dilekçe encümenimize veril

mekle Adliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve gereği görüşüldü: 

Bu mahkûm Recebin inzibatı bozmasından 

dolayı Kastmonu ceza evinden Kayseriye ge

tirilmiş olduğu ve ortada Ceza evi müdürüne 

isnad olanacak bir cihet görülmediği anlaşıl

mış olmakla şikâyetinin yerinde olmadığının 

dilekçeyi gönderen Recebe bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

37 14-XI-1935

Reis M. M. Kâ.

Giresun İstanbul Samsun 

/. Sökmen Z. Karamursal Af. Ulaş

Aza * Aza Aza Aza

Amasya Balıkesir Bursa Çoruh

/. h . Mumcu H. Karan M. F. Qerçeker A. Akyûz

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza

Denizli Gümüşane İsparta Mardin İstanbul Siird Sivas Van

Şefik Tursan Ş. Erdoğan L Demiralay A. Şatana Ali Barlas Ş. Süsoy Z. Başara M. Boya
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TUS

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Turuncoğlü. 

Binbirdirek Işık so

kağında No 8 de 

İstanbul.

Arzuhal hulâsası  ̂ Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Turuncoğlü vakıf

ları tevliyetinin ken

disin everilrnemesin- 

den şikâyet.

Afyon Karâhisarında Turuncoğlu Mustafa 

ve Ali vakıfları tevliyetinin kendisine verilme

diğinden şikâyet eden Halisin Yüksek Reisliğe 

sunup encümenimize verilen dilekçesi Evkaf 

umum müdürlüğüne gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan ve encümeni

mize çağırılan Evkaf Hukuk müşavirinin ver

diği izahlar dinlendikten sonra icabı görüşüldü:

Halisin îstanbulda Kadiasker Abdülkadir 

vakfı mütevelli kaymakamı iken zimmeti çık

makla üzerindeki kaymakamlık alınarak mah

kemeye verildiği ve davanın görülmekte ol

duğu ve bundan dolayı Afyon Karahisarında 

Turuncoğlu vakfından intifa hakkının kendi

sine verilmesine imkân bulunmayarak tevliye

tinin daşka bir alâkalıya tevcih edildiği ve 

vâkıfının şartına göre Halise para verilmesi 

icab ediyorsa hissesine düşecek paranın Kadi

asker Abdülkadir Efendi vakfından olan bor

cundan mahsub edileceği zarurî olmasına göre 

zimmeti ödeninceye kadar kendisine para ve

rilmesine de mahal olmadığı anlaşılmış ve bu 

hale bakılarak Halisin şikâyeti yerinde görül

memiş olmakla keyfiyetin kendisine bildirilme

sine ve bu kararın Evkaf umum müdürlüğüne 

gönderilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

38 I5-XI- 1933T

Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza

İstanbul Samsun Antalya Denizli Gazi Antep Oümüşane

Z  Kai'ct'nursal W. Ulaş F. Sökmen Ş. Fu'̂ san M. Şahin Ş. Erduğan

Aza Aza ' Aza Aza Aza

İsparta Mardin Muğla Siird Sivas

/. Demiralay A. Şatana N uri Tuna Şevki Sûsoy Ziya Bahara

Aza 

Van 

İbrahim Arvas



4082

6884

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Kasım ve arkadaşları 

İbrahim B. mahalle

sinde.

Bünyan.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Ziraat bankasına 

olan borçların geri 

bırakılması.

4150

6958

Saniye.

Ziraat bankası mer

kez miidiırlüğimde 

evrak memuru. 

Ankara.

Kocasından bağla

nan aylığın tahsisatı 

kesilmekte olduğun

dan şikâyet.

134 Nakib.

740 İş bankası yanında. 

Erzurum.

Bostanlarının sulan

ması Erzurum Şar- 

baylığınca yasak edil 

diğinden şikayet.

İktisadi durumları bozularak Ziraat banka

sına olan borçlarını verememelerinden dolayı 

bankaca mallarının haczi yoluna gidildiğindan 

ve bu ise büsbütün perişan bir halde kalma

larına sebeb olacağından bahsile borçlarının 

geri bırakılmasını isteyen Kasım ve arkadaşla

rının Bünyandan Yüksek Reisliğe sundukları 

dilekçe encümenimize verilmekle İktısad ve

kâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve gereği konu

şuldu :

Kasım ve arkadaşlarının dilekleri uygun 

görülerek bankanın usul ve düzenleri içinde 

borçlarının geri bırakılması için Bünyan şube

sine emir verildiği anlaşılmış olmakla bura

sının dilekçeyi gönderenlere bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

3Q 20-XI-i935

Ziraat bankasında ücretle çalışmakta oldu

ğu sebeb gösterilerek kocasından bağlanan ay

lığın tahsisatını kestiklerinden ve bu ise usule 

uymadığından bahsile tahsisatın kesilmemesini 

isteyen Saniyenin Yüksek Reisliğe sunub en

cümenimize verilen dilekçesi Maliye vekâle

tine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Saniyeye bağlajıan maaşın fevkalâde tahsi

satının yanlışlıkla 1932 yılı bütçe kanununun 

21 nci maddesine dayanarak verilmediği mey

dana çıkmakla bu yanlışlık düzeltilerek kesi

len tahsisatın verilmesi için Ankara defterdar

lığı muhasebe müdürlüğüne yazıldığı anlaşıl

mış ve bu suretle Saniyenin hakkı olan dileği 

yerine getirilmiş olmakla keyfiyetin kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

40

K. tarihi 

20-XI-1935

Erzurumda bulunan bostanlarının ötedenberi 

sulandığı sularla sulanmasına şarbaylığın 

engel olduğundan şikâyet eden Nakibin Yük

sek Reisliğe çektiği tel yazısı Encümenimize 

verilmekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

! Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

I  Erzurumda lâğım sularile sulanan bostan- 

larda hâsıl olan sebzelerin salgın hastalıklar 

meydana ^getirdiğinden dolayı vilâyet umumi 

meclisinin verdiği karar üzerine lâğım sula

rile sulanan bostanlarda sebze yetiştirilmesinin 

' yasak edildiği ve Nakibin şikâyeti de bundan 

ileri geldiği anlaşılmış ve memleket halkının 

sağlık ve esenliği kaygusile verilen bu kararda 

kanuna uygunsuzluk görülmemiş olmakla şi

kâyetinin yerinde olmadığının Nakibe bildiril

mesine karar verildi.

915

965

K. Ali.

Anafartalar caddesin- 

tütüncü Ali Tümen 

vasıtasile.

Ankara.

Medinede zabtolu- 

nan mallarından do

layı yardım istiyor.

15̂ 9

153

Burhanettin. 

Seydişehirde oturan 

eski Plümer hakimi

Avukatlık etmesine 

izin verilmesi.

Karar No. 

41

K. tarihi 

20-XI-i935

Medinede ticaretle uğraşmakta iken büyük 

savaşın başlangıcında bir çok malları zabtedi' 

lerek Edirneye nefyolunmuş olduğundan ve 

bu gün pek düşkün bir durumda kaldığından 

kendisine yardım edilmesini istiyen Alinin Yük- 

stk Reisliğe sunup Encümenimize verilen di

lekçesi okunduktan sonra icabı görüşüldü:

Bu gibi malları zabtedildiğini iddia eden

lere yardım olunması için ortada bir ka

nun olmamasından ve kanun dışında bir iş te 

yapılamayacağından dileğinin yerine getirilme

sine imkân olmadığmın Aliye bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

42 20-XI-1935

Lehinde bitirilen ihbar ve isnadlardan baş

ka hiç bir hüküm giymemiş ve sicilinde inzi

batî cezalar da bulunmamış iken siciline göre 

hâkimlikten ıskat edilmiş olması sebeb göste- 

rilerk vekâletçe avukatlık etmesine izin veril

memekte olduğundan ve bu ise düzene ve ka

nuna uygun olmadığından işinin incelenerek 

hiç olmazsa avukatlık yapmasına izin verilmesi 

hakkında eski Plümer hâkimi Burhanettin 

tarafından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal 

encümenimize verilmekle keyfiyet Adliye vekâ

letinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı aramızda 

görüşüldü:
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Enciimen karan ve ne sebepten verildiği

424 1 Ali Rıza ve ar. 

7047 Aydın demiryolu. 

İzmir.

Aydın demiryolu 

idaresince hizmete 

alınmaları.

Adliyede müteşekkil encümen tarafından 

Burhanettinin sicili incelenerek 2556 sayılı 

kanunun muvakkat A bendine göre hâkimlikten 

çıkarıldığı anlaşılmış ve bu gibi hâkimlikten 

çıkarılarak hâkimlik vasıflarını kaybetmiş olan

ların avukat olmak için manevî vasıfları da 

kaybetmiş demek olacağmdan ötürü Burhanei- 

tinin avukatlık yapmasına izin verilmemekte 

olduğu Adliye vekâletinin karşılığında yazılı 

bulunmuştur. Ancak bu işin esasından Devlet 

şûrasına aid olmasına ve Burhanettinin ben

zerleri tarafından ayni surette Şûrada açılan 

davaların da reddedildiği vekâletten bildiril

mesine göre encümenimizi alâkalandırmayan 

bu dilek hakkında yapılacak muamele olma

dığının Burhanettine anlatılmasına karar verildi

Karar No. 

43

K. tarihi 

20-12-Q35

Aydın demiryolu kumpanyasında çahşırken 

askere alındıklarından ve askerliklerini bitir

meleri üzerine tekrar hizmete alınmaları için 

müdüriyete başvurmuşlarsada kendilerine bir 

iş verilmediği gibi ikramiye de vermediklerin

den şikâyet eden Ali Rıza ve arkadaşlarının 

Yüksek Reisliğe sundukları dilekçe encümeni

mize verilmekle Nafıa vekâletine gönderil

mişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Boş yer olmadığı için dilekçe sahiplerine 

iş verilmediği ve şirket nizamnamesine göre 

ikramiye de almalarına imkân olmadığı anla

şılmış ve bununla beraber bu hat ahiren 

Devlet demiryolları idaresine geçmiş olmasına 

ve askerlik hizmetlerini bitirenlerin boş olacak 

yerlere tercihan almmalaının idarece göz önün

de turulacağı da Nafıa vekâletinden gelen 

karşılıkta yazılı bulunmasına göre yeniden 

idareye başvurmalarının kendilerine bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

44 20-XI-l935
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Zelıra.

Celâlbey sokak No. 

88 da.

Karşıyaka - İzmir.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Kocasından bağla

nan nafakayı alama

dığından şikâyet.

4255 Halil.

7061 Müslimoğlu.

Karacaviran köyün

den

Yaylâk - Urfa

Bankaya olan bor

cundan dolayı em

lâkinin değerinden 

noksanile satılma- 

smdan şikâyet.

41 26 M. Salih. ! Temyizdeki ilâmı-

6Q28 Mollabağ mahallesin-! nın henüz gönderil- 

: den. ' memesinde şikâyet.

' Denizli.

İki çocuğuna bağlanan nafakayı kocası 

vermediğinden kendisinin hapsi veya bu na

fakanın alınması için şiddetli emir verilme

sini isteyen Zebranın îzmirdan Yüksek Reisliğe 

sunup Encümenimize verilen dilekçesi okundu 

ve icabı görüşüldü:

Bu gibi işler Encümenimizi alâkalandırma

dığından dileğinin kanun yolu ile kovalanma

sının Zehraya bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

45 20-XI-1935

I ^

Ziraat bankasına olan borcundan dolayı mal- 

I larını ve mahsullerini banka haczederek değerle

rinden çok noksan bedel ile üzerinde kalmış 

; olduğundan bu mallarına kıymet takdirile iha- 

. lenin kaldırılmasını ve borcunun taksite bağ- 

j lanmasını isteyen Müslimoğlu Halilin Urfadan 

Yüksek Reisliğe göndermiş olduğu dilekçe 

! encümenimize verilmekle keyfiyet Ziraat vekâ- 

i letine yazılmıştı.

i Gelen kaşılık okunduktan ve Ziraat banka- 

, smdan davet edilen salâhiyetli müdürün ver- 

I diği izahat dinlendikten sonra icabı aramızda 

j görüşüldü;

' 1338 senesinde bankaya borçlanmış olan 

' Halilin 1934 yılına kadar bir çok tecditler 

i ve müsaadeler gösterilmesine karşı borçlarına 

alâka göstermemesinden dolayı bankanın ka

nunî yolda alacağını almak ve hesabını düzelt

mek mecburiyetinde kaldığı anlaşılmış ve ya

pılan işte bir kanunsuzluk görülmemiş olmakla 

dileğinin yerine getirilmesine imkân olmadığı

nın kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

46 2 0 - X I-1935

Denizli Asliye hukuk mahkemesinden alı

nan ilâmın Temyizce tetkiki için mahkemi 

Temyize gönderilmiş ve epice vakit geçmiş

ken henüz geri gönderilmediğinden şikâyet 

eden Salihin Yüksek Reisliğe sunduğu dilekçe 

encümenimize verilmekle Adliye vekâletine 

gönderilmişti.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4025'

6825i

Zarife.

Ereğli mahallesi 

Mansur sokak No. 

14

İstanbul-Şehremini

Yolsuz görülen da

vasının incelenmesi.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Salihin davası hakkındaki dosyaya aid 

hükmün bozulmasına karar verilmesinden do

layı dosyanın yine geri gönderildiği bildiril

miş olmakla keyfiyetin dilekçe sahibine anla

tılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

47 20-XI-1935

İstanbulda görülen davasının cereyanı şek

lindeki yolsuzluktan şikâyet eden Zarifenin 

Yüksek Reisliğe sunduğu dilekçe encümeni

mize verilmekle keyfiyet Adliye vekâletinden 

sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve gereği aramızda 

görüşüldü:

Zarifenin bahsettiği davaya dair İstanbul 

Beşinci hukuk mahkemesince verilen hükmün 

Temyiz mahkemesince tasdik ve tashihi karar 

hakkındaki dileğin de reddedildiği anlaşılmış 

ve usulü ' dairesinde mahkemece verilmiş ve 

Temyiz mahkemesince^de incelenerek tasdik 

edilmiş olan bir hükmün encümenimizce 

incelenmesine ve değiştirilmesine kanunî im

kân bulunmamış olmakla burasının Zarifeye 

anlatılmasına karar verildi.

Karar N. K. tarihi

4020| Memduh.

682 j Erzurumlu Karabaş- 

I oğlu.

I İstanbul hapishane- 

} sinde.

40351 Maryo Pellegrino. 

6835! İstanbul hapis.

4183İ Mustafa.

6987| Buldanlı Memedoğlu 

1 İsparta hapis.
I

4218 Fatma.

Cezalarının

lanması.

bağış-

7022 Ilbaliye Esad Pş. S. 

No. 15
Kadıköy - İstanbul

48 20-XI-1935

Türlü suçlardan dolayı haklarında verilmiş 

olan cezaların bağışlanmasını isteyen İstan

bul hapishanesinden Memduh, İstanbul hapis

hanesinden Maryo Pellegrino, İsparta hapis

hanesinden Mustafa, Kadıköyünden Fatma, 

Fethiye hapishanesinden Memed, Mersin ha

pishanesinden Ahmed, Çoruh hapishanesin

den i. Halil, Konya hapishanesinden Numan, 

Konya hapishanesinden Hamdi, Nevşehir ha

pishanesinden Kâmil ve arkadaşı, Afyon 

hapishanesinden Bekir, Emirdağ hapishanesin

den Adem ve Memed, Bursa hapishanesinden 

Hüseyin ve arkadaşları, Çanakkale hapis

hanesinden İzzet, ordu hapishanesinden Meh- 

med. Şerefli Koçhisar hapishanesinden Hik.net 

ve mustafa, Siverek hapishanesinden Sırrı ve
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_2 j ArzuJıal verenlerin 

N ^  I adı, sanı ve otur- , 

< I duklan yer

43 1 2j Memed.

712lı Ovncıklı Yaşaroğlıı 

I Fethiye hapis.

44 Ahmed Nuri.

45 ' Tarsuslu eski tahsil

dar.

; Mersin hapis.

,55 j i. Halil.

56 i Kasınıoğlu.

I Çoruh hapis.
i

155 i  Nuınan.

İ61 ' Haliloğlu.

, Konya hapis.

101 i Hamdi.

>Ö8 I Tahiroğlu. 

i  Konya hapis.

173 I Kâmil ve arkadaşları 

180 Mustafaoğlu. 

Nevşehir hapis.

175 i Bekir

183 ; Kara Memedoğlu. 

Afyon hapis.

292 1 Adem ve MeriTed:. 

306 i Ablak köyünden Os* 

I man oğlu.

,Afiyon Emirdağ hapis.

237 ' Hüseyin ve arkadaş- 

247 lan.

Ak köyünden İbra

him oğlu, 

i Bursa hapis.
I

290 ; İzzet.

304 ' Eski icra memuru.

. Çanakkale hapis.
i

313 ! Memed çavuş.

331 i Pulathaneli.

Ordu hapis.

I

Arzuhal hulâsası ı Encümen karan ve ne sebepten verildiği

^36

463“

Hikmet ve Mustafa. 

Şerefli Koçhisaf ha

pis.

arkadaşları, İzmir hapish.-nesinden İsmail Hakkı 

İstanbul hapishanfsinden Abdurrahman, Üskü

dar hapishanesinden Cevdet, Ankara hapisha

nesinden Ahıned, Nevşehir hapishanesinden 

M. Kemal ve arkdaşları, İstanbul hapishane

sinden Ali Niyazi, Aksaray hapishanesinden 

f^sman İşık ve arkadaşları ve Kırşehir hapis

hanesinden Avni iınzalariyla Yüksek Reisliğe 

sunulup encümenimize verilen dilikler Adliye 

vekâletine gönderilmişti.

Oelen karşılıklar okundu ve gerekleri ara

mızda konuşuldu*

Bu dilekleri gönderenlerin katil, irtişa ve 

sair suçlardan dolayı usulü dairesinde muha

keme edilerek haklarında verilen kararların 

Temyiz mahkemesince de tasdik edilmiş olma

sından ve kendilerinin af kanunundan da isti

fade edememekte olmalarından 'dolayı hakla

rında verilen cezaların kaldırılmasına imkân 

olmadığı anlaşılmış ve bunların hususî affe 

uğramaları için ortada kanunî bir sebebde 

bulunmamış olmakla dileklerinin yerine i{eti- 

rilemiyeceğinin anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

49 20-Xl-l935
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ı Encümen kıvran ve ne sebcDton v^Kİldiâ!

452 Sırn ve arkadaşları 

479 Viranşehir eski tel

graf müdürü.

Siverek hapishane

sinde.

4Q0 İsmail Hakkı.

521 Turgudluiu Memed- 

oğlu.

İzmir hapis.

^96 Abdurrahman.

532  ̂ Eski Alaşehir bele- 

I diye tahsildarı, 

i İstanbul hapis. K .l de 

501 I Cevad.

537 I Eski Belediye memuru 

Üsküdar hapis. 

İstanbul.

595 i Ahmed.

637 ! Mustafaoğlu.

I Ankara hapis.

743 ! M. Kemal ve arka- 

791 ' daşları.

i Eski tahsil memuru.

' Nevşehir hapis.

747 ; Ali Niyazi.

705 i KIrklareli eski posta 

I müdürü.

' İstanbul hapis.

820 I Osman Işık ve ar- 

869 I kadaşları.

I Eski maliye tahsil- 

I  darı Konyanın - Ak- 

 ̂ saray hapis.

177 i Avni.

178 I  Mahkûm memurlar 

I namına.

i Kırşehir.

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza A2d
Giresun İstanbul Samsun Amasya Balıkesir Çoruh Denizli

G l. /. Sökmen Z. Karamursal M . Ulaş t. H. Mumcu H. Karan v4. Aksüı Şe//k Tûrsa/4

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aea
Gazi Antep Gümüşane İstanbul Ordu Sivas Van
M. Şahin- Erdoğan A. Barlas /. Çamaş Z. Başara Af. Boya C. K. tncedayi

T. B. M. M. Mathaast
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894

944

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Memed ve ar. 

Fettah oğlu. 

Elmalı.

Arzuhal hulâsası J<]ııciinıeıı kara?‘i ve ne sebepten verild iğ i

946 M. Fevzi. ! Veniden muhafaza

Uzun Alioğlu. Akya- memurluğuna alm-

zı nahiyesinde. i ması.

Adapazarı. i

Mâliyeden satın al

dıkları mallar be

dellerinin indiril

mesi.

Taksitle ödenmek üzere Mâliyeden satın 

almış oldukları emlâkin o vakitki değerleri 

çok düşdüğünden ve bu borç altından kalka- 

mıyacaklarmdan bu emlâk bedellerinin şim

diki vaziyete göre indirilmesini isteyen Hamdi 

ve arkadaşları tarafından Yüksek Reisliğe su

nulan dilekçe tııcümenimize verilmekle okun

du ve icabı aramızda konuşuldu.

Dilekçeyi gönderenlerin dilekleri mevcud 

hükümlerin değiştirilmesine temas etmekte o- 

lub ancak dahilî nizamnamemize göre encü

menimiz yurttaşların kanun ve nizamnamelere 

göre yapılan muamelelerden değil, kanun ve 

nizamlara uygun olmayan işlerden dolayı şi

kâyet edebileceklerinden ötürü Hamdi ve ar

kadaşlarının bu günkü hükümlere aykırı olan 

bu dileklerinin yerine getirilmesine encümeni- 

mizce imkân olmadığının kendilerine anlatıl

ma sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

50 5-XI1-i 935

Giresun muhafaza memuru iken haksız 

yere işinden çıkarıldığından bahsile evrakının 

incelenerek yeniden bu hizmete alınmasını 

isleyen Memed Fevzinin Yüksek Reisliğe sunub 

encümenimize verilen dilekçesi okundu ve 

icabı aramızda görüşüldü.

Memed Fevzinin daha önce Devle Şûrasına 

da baş vurarak deavi dairesinden davasının 

ieddedildiği dilekçesinde yazılı olmasından 

ve Deavi dairesi kararlarının mahkeme karar

ları durumunda ve kati bir şekilde olub bun

ların encümenimizce tetkikine ve değiştiril-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

877
'926

Rıza Kuraner.

6 Tüm Askerî Adlî 

hâkimi.

İstanbul.

Nasbinin tashihi ile 

terfii ve istiklâl ma

dalyası verilmesi.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

mesire imkân bulunmamasından dolayı dileği 

nin yerine getirilmesine encümenimizin salâ

hiyeti olmadığının kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

51 5 -XII-1935

İstanbulda Mûdafaai milliye teşkilâtında 

çalıştığından bahsile nasbinin ona göre tashi- 

hile terfiini ve istiklâl madalyası verilmesini 

isteyen 5 sınıf mûtekaid hâkim Rızanın Yük

sek Reisliğe sunduğu dilekçe Encümenimize 

verilmekle Millî Müdafaa vekâletine gönderil

mişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı aramızda 

görüşüldü:

Hâkim Rızanın Milli Müdafaa gruplarında 

çalıştığına dair grup defterlerinde bir kayid 

olmamasından dolayı evvelce 25 eylül 1339 

tarihli kanuna göre hizmetinden bir sene dü

şülmüş isede sonradan kendisinin de Mili! 

Müdafaa yardımcıları arasında bulunduğu mey

dana çıkmasından ötürü hizmetinden düşürülen 

bir senenin ortadan kaldırıldığı ve istediği 

madalyada hakkı olduğundan buna aid mua

melenin de yapılmakta olduğu anlaşılmıştır.

Hâkim Rızanın Millî Müdafaa teşkilâtında 

tavzif edilen subaylar gibi kendisi için de 

muamele yapılması hakkındaki dileğine gelince:

Hâkim Rıza asil azalar arasında olmayıp 

teşkilât yardımcıları içinde bulunmasından ve 

bu gibi yardımcıların ise Anadolu kıtaların

dan tesçil edilmedikçe terfi edemeyeceklerin- 

cien ve kendisi 1 o kânunuevvel 1339 tarihinde 

Anadoluya gelmiş ve ilk aldığı 9 kânunusani 

1926 sicile göre 1 haziran 1926 tarihinden 

itibar edilmek suretile teğmenliğe terfi edilmiş 

olmasından dolayı istediği gibi bu tarihten? 

önce terfi ve nasbinin tashih edilmesine imkân 

görülememiştir. Buralarının kendisine anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. 

52

K. tarihi 

5-XII-1935
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4485

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Halil Hâki.

Eskiçli Alioğlu. 

Mahkeme mahalle

sinde.

Urfa.

Arzuhal hulâsası

E>epo akçesinin ve

rilmemesinden şikâ

yet.

Q00
950

İsmail Hakkı.

Askerî fabrikalar Lv.

ş.
Ankara.

Tekrar jandarma 

mesleğine almması.

9^7

957

Süreyya.

Posta telgraf Baş

müdürlüğü başkâtibi 

Edirne.

Divanı muhasebatça 

tazminine karar ve

rilen paradan vaz 

geçilmesi.

Encüm en k arar ı ve ne sebepten verild iğ i

Milli mallardan bir ev almak için Urfa 

mal sandığına bırakmış olduğu 100 lira de

pozito akçasının geri verilmesine mahkemece 

karar verilmiş iken henüz bu parayı alamadı

ğından bahsile gerek bu lOO liranın gerek 

bunun için sarfettiği 40 lira masrafının veril

mesi Halil Hâki imzasile Yüksek Reisliğe 

sunulub encümene verilen dilekçede istenil

mesi üzerine keyfiyet Maliye vekâletinden so

rulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Halil Hâkinin istediği 40 lira masrafın Hâ

zineden verilmesine imkân olmayıp ancak de

pozito akçası olan lOO liraya aid havalenin 

Urfa defterdarlığına gönderilmiş olduğu anla

şılmakla bu parayı Defterdarlığa baş vurarak 

almasının kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

53 5-XII-1935

Sıhhî özürden dolayı ordudan ayrılarak üç 

yıl jandarma hizmetinde bulunmuş olduğun

dan bahsile tekrar jandarma hesab memurlu

ğuna alınmasını isteyen İsmail Hakkının Yük

sek Reisliğe sunduğu arzuhal encümenimize 

verilmekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

İsmail Hakkının 931 tarihinde üç yıl jan

darmada iş görmek üzere mütekaid olarak 

hizmete alınmış ve bu üç yılı bitirmiş olma- 

smdan ve artık jandarmada vücudüne ihtiyaç 

kalmamasından ötürü dileğinin yerine getiril

mesine imkân olmadığı anlaşılmış olmakla 

burasının kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

54

K. tarihi 

5 -XII-1935

Kendisinden otuz dokuz lira 75 kuruşun 

tazminine dair Divanı muhasebatça verilen 

kararın doğru olmadığından bahisle bu para

nın alınmasından vaz geçilmesi hakkında 

Edirne Posta telgraf Başmüdürlüğü başkâtibi 

Süreyya imzasile Yüksek Reisliğe sunulup en

cümenimize verilen arzuhal okunduktan ve 

Divanı muhasebattan davet edilen salâhiyetli
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Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası [ Encümen karan ve ne sebepten verildiği

541 !

3230İ
I

4247^

7053:

M. Fevzi.

Anafartalar cadde

sinde Kınacızadeler 

ilanında.

Ticaret ve sanayi 

odasında.

Ankara.

Maluliyet üzerinden 

tekaüd aylığı bağ

lanması.

zatin verdiği izahlar da dinlendikten sonra icabı 

aramızda görüşüldü:

Bu paranın Divanı muhasebatça tazminine 

karar verilmesi, Narman müteahhidinden ara

nılıp Süreyyanın Erzurum Başmüdüriyeti mu- 

hasibliğinde bulunduğu sırada takib edilme

yerek müruru zamana uğratılmış olmasından 

ileri geldiği anlaşılmıştır. Her nekadar Sü

reyya arzuhalinde bu paranın tahakkuku tarihi 

maKun olmadığına ve Erzurum kuyudatının 

1331 senesinde ziyaa uğradığına dair bir ta

kım iddiaalarda bulunmakta isede Erzurum 

posta telgraf başmüdürlüğünün 926 senesi 

idare hesabı meyanındaki eşhıs zimemi cetve

linde 39 lira 75 kuruşun Narman müteahhi

dinden aranıldığı sarahaten gösterilmesine ve 

bu senenin idare hesabını ise bizzat Süreyya- 

nın tanzim ederek göndermiş bulunmasına 

göre bu hususa dair serdettiği iddialar kabule 

değer bir şekilde görülmemiş ve bundan ötürü 

kendi idaresi zamanında arkası aranılmayarak 

müruru zamana uğratılmış olan bu paranın 

Divanı muhasebatça verilen karar veçhile 

Süreyyanın tazmin etmesi zarurî görülmüş 

olmakla dileğinin yerine getirilmesine imkân 

olmadığının kendisine bildirilmesine karar 

verildi-

Karar No. K. tarihi

55 5-XlI-l935

İstiklâl harbinde kulaklarından malûl ol

duğundan ve bu malûliyeti raporlarla da 

tasdik edildiğinden bahsile kanunca hakkı 

olan maluliyet maaşının bağlanmasını isteyen 

Memed Fevzinin Yüksek Reisliğe sunduğu di

lekçe encümene verilmekle keyfiyet M. M. 

vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okunduktan ve Memed Fev

zinin örneklerini iliştirdiği raporlar da ince

lendikten sonra icabı aramızda görüşüldü;

Gerçi Memed Fevzinin iddia ettiği kulak 

sağırlığı malûliyet yolu ile tekaüdlüğünü 

icabetmekte isede tehris edildiği terihe kadar 

dosyasında bu arızaya dair sıhhî ve resmî bir 

kayid olmadığı gibi terhisinin sıhhî hallerden 

ileri gelmeyip umum meyanında yapılmasından
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası  ̂ Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

465

493
Yusuf Adil.

Genel kurmay baş

kanlığı V lll. Ş. Md.^ den şikâyet. 

V. Kurmay binbaşı.

Ankara.

ve arzuhalinde bahsettiği raporların da iddia

sına uygun bir kanaat hâsıl edecek şekilde 

görülmemesinden ötürü terhis edildiği tarihten 

bir müddet sonra teessüs ettiği anlaşılan ma

luliyetten dolayı kendisine istediği aylığın 

bağlanmasına kanunî imkân görülmemiş 

olmakla buralarının Memed Fevziye bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

56 5-XI1-935

Hakkı olan Albaylığa 

terfi ettirilmemesin-
927 senesinde Harb akademisinin birinci 

senesini ikmal ettikten sonra İtalyan harb aka

demisine gönderilerek 929 senesinden 931 

senesine kadar tahsil için orada kaldığı müddet 

içinde vazifeli olan makamın sicillini gönder

memesinden dolayı yeni bir sicil alıncaya 

kadar binbaşılığa terfiini geciktirmeleri üzerine 

keyfiyet 932 yılında Alî askerî şûraca incele

nerek bunda kendisinin taksiri olmadığı için 

hakkının mahfuz tutulması ve nasbinin ben

zerlerinin nasbma ’ yani 931 ağustosuna geti

rilmesi kararlaştırılmakla hakkı bu suretle 

verilmiş ve meselede bitmiş iken 935 yılında 

binbaşılıktan Yarbaylığa terfii için ayni engel 

ortaya konularak yine hakkını vermediklerin

den ve bunun üzerine Zat işlerinin son tetkik 

mercii encümenine müracaatta bulunmuş isede 

oracajda binbaşılıkta bilfiil dört sene kalmak 

lüzumlu olduğu ileri sürülerek dileği redde

dildiğinden bahsile durumunun tetkiki ile hak

kının gayıb olmasına meydan verilmemesini 

isteyen binbaşı Yusuf Adilin Yüksek Reisliğe 

sunduğu dilekçe encümenimize verilmekle bu 

iş hakkında M. M. vekâletinin mütaleası sorul

muştu.

Gelen karşılıkta : Son tetkik mercii encü

menince yazılan tezkere ile encümenin bu 

hususta vermiş olduğu karar örneklerinin 

gönderildiği ve bu dilek için vekâletçe yeni 

bir düşünüş olmadığı bildirilmiştir.

Vekaletin tetkik encümenine yazdığı karşı

lıkta ise: Meselenin binbaşı Yusufun dilekçe

sinde yazdığı gibi hikâye edilmesile iktifa 

olunduğu görülmüştür. Bunun üzerine son 

tetkik encümeninin karan okundu: Bu encümen
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

de Yusufun dilekçesinde söylediği vaziyet yine 

aynen yazılmakla beraber binbaşılığa terfii 

için o zaman vaki olan müracaatı üzerine 

Şûraca kendisinin mağdur olmaması için 

kendisinin emsallerile beraber yürütülmesi ka

bul edilmekle binbaşılığa nasbinin 31 ağustos

1931 tarihine düzeltilmiş olduğu ve fakat 

terfi kanununun lo  uncu maddesindeki bilfiil 

en az müddeti ikmal etmedikçe terfiine imkân 

olmayacağına ve bilfiil en az müddeti ikmal 

ile beraber terfiinin icrası ve nasbinin da hem 

nasıplarile birleştirilmesi icab edeceğine oybir- 

liğile karar verildiği görülmüştür.

Bunun üzerine bir kere de M. M. Encü

meninin bu iş üzerindeki düşüncesinin sorul

ması encümenim izce münasib görülmekle 

keyfiyet oraya da yazılmış ve alınan karşılıkta:

Yusufun nasp tashihinin, bulunduğu rüt

benin bilcümle hukuk ve vecaibine malik 

olmak üzere yazılması hasebile dileğinde terfi 

kanununa aykırı bir cihet görülmediğinden 

hemen terfi ettirilerek hakkının verilmesine 

dair olan azınlık oyuna karşı terfi kanununun

10 ncu maddesindeki sarih hükme göre hak

kında bir şey yapılmasına imkân olmadığına 

çoğunluk oyu ile karar verildiği bildirilmiş

tir.

Millî Müdafaa vekâletinden davet edilen 

zat işleri reisi hazır olduğu halde icabı gö

rüşüldü.

Yusuf Âdil her ne kadar önce Âli Askerî 

Şûraca kıdeminin emsallerile beraber yürü

tülmesine karar verilmesi üzerine binbaşılığa 

terfi etmişse de kendisinin binbaşılıktan yarbay

lığa terfii için terfi kanununun lo  ncu mad

desinde en az olarak gösterilen filî dörd sene 

müddeti itibarî olarak doldurmuş olmasından 

ve Yusufun bu filî müddeti bitirmeden terfi- 

ini kabul etmek mevcud bir hükmü tadil ma

hiyetinde olup bu ise encümenin salâhiyeti 

dahilinde bulunmamasından dolayı Son tetkik 

encümeninin kararı veçhile 1935 te terfiine 

kanunen imkân olmadığı anlaşılmıştır. Şuka- 

dar ki Yusuf Âdilin bilfiil en az müddeti ik

mal eder etmez terfiinin icrası ve nasbinin 

hem nasıblarile birleştirilmesi icab edeceği
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

4163
6^

Dr. Ferid İbrahim. 

T. H. H. C. Reisi 

ve Sağlık yurdu sa

hibi.

İstanbul.

Hususî hastanelerin 

kazanç vergisinden 

istisna edilmesi.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

son tetkik mercii encümenince karar verilmiş 

ve bu itibarla kendisinin kaymakamlıktan iti

baren terfilerinin hem nasıblarile birlikte icrası 

kabul edilmiş olmasına göre vekâletçe de o 

yolda muamele yapılacağı zat işleri reisi tara

fından da encümenimizde beyan ve temin 

edilmiş ve bu cihet ınevcud ahkâma uygun 

ve Yusuf Âdilin kaymakamlıktan sonraki'ter

fileri için hakkının mahfuz kalmasını mûstel- 

zim bulunmuş olmakla keyfiyetin bu suretle 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

57 5-XII-1935

Hususî hastanelerin masrafları ağır ve ka

zançları az olduğundan bahsile sanatoryom- 

lara yapılan ayral şeklin kendilerine de tatbiki 

İstanbulda Sağlık yurdu sahibi Dr. Ferid 

İbrahim imzasile Yüksek Reisliğe sunulub en

cümenimize verilen dilekçede istenilmesi üze

rine bu dilekçe Maliye vekâletine gönderil

mişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun 3 
ncü maddesinin 14 ncü fıkrasında yazılı 

a Hususî akıl ve frengi hastanelerlle verem 

sanatoryomları » istisna edilmiş ve bunların 

dışında kalan hastaneleri kanunun umumi hü

kümleri vergiye tâbi tutmuş olduğundan ve 

hususî hastane açanların kazançlarının az bu

lunması mükellefiyetlerinin kaldırılmasını veya 

kanunun tadilini mucib mahiyette görülme

diğinden ve çünki kazançlarının azlığı sebe- 

bile gayri safî iradı üzerinden tarholunan ver

ginin çokluğunu ortaya koyanların kanunun

47 nci maddesine göre beyannameli mükel

lefler gibi hakikî kazançları üzerinden vergi ile 

mükellef olmalarını 1 nci kânun sonuna kadar 

müracaat etmek suretile istemelerine müsaade 

verilmiş bulunmasından dolayı dileklerinin 

yerine getirilmesine mahal ve imkân bulun

mamış olmakla burasının dilekçe sahibine an

latılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

58 5-XIl-l935
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-a Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

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

4 ^

896

847

896

Haşan Fehmi.

Eski Hınıs hakimi. 

Tirebolu.

Avukatlık ruhsatna- 

mes' verilmesi.

597

'639’

A. Akkor. 

Tahsil müfettişi. 

Aydın.

Hınıs hâkimi iken hâkimler kanununun 

muvakkat maddesine göre vazifesine son ve

rilmiş ve vekâletçe avukatlık yapmasına da 

müsaade edilmemekte bulunmuş olduğundan 

bahsile işinin incelenerek hiç olmazsa avukat

lık etmesine mâni olunmaması hakkında Haşan 

Fehmi imzasile Yüksek Reisliğe sunulan iki 

arzuhal encümenimize verilmekle Adliye ve

kâletine gönderilmişti:

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Adliye vekâletinde teşekkül etmiş olan ko

misyon tarafından Haşan Fehminin sicilli göz

den geçirilerek vazifede kalması caiz görül

memesinden dolayı hakkında 2556 sayılı hâ

kimler kanununun muvakkat maddesinin A 

fıkrasının tatbikına karar verildiği anlaşılmış 

ve sicilleri itibarile hâkimlikten çıkarılmış ve 

şu suretle memur olmak vasıflarını kaybetmiş 

olanların avukat olmak için manevî vasıfları 

da kaybetmiş olacaklarına ve zaten emsali ta

rafından Devlet şûrasına ayni surette açılan 

dava üzerine mesele Şûraca incelenerek vekâ

letçe yapılan bu muamelelerde bir yolsuzluk 

görülmemesinden dolayı davanın reddine ka

rar verilmiş olduğu da vekâletin ^.karşılığında 

yazılı bulunmasına göre Haşan Fehminin dile

ğinin yerine getirilmesine encümence imkân 

bulunmamış olmakla burasının kendisine anla

tılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

59 5-XII-1935

Muallimlikte geçen 

müddetine göre te

adül kanunundaki 

derecesine uygun bir 

memuriyete tayini.

332 senesinde sultanî mekteplerinde 15 

lira maaşlı devrei saniye muallimliği yapmış 

olduğundan bahsile teadül kanununa göre bu 

günkü dahil olduğu derece maaşına uygur^bir 

memuriyete tayinini istiyen Aydın vilâyeti 

merkez tahsil müfettişi Ahmed Akkorun Yük

sek Reisliğe sunduğu dilekçe encümenimize 

verilmekle Maliye vekâletine gönderilmiçti.

Gelen karşılık okundu ve icabı aramızda 

görüşüldü:

1-332/1333 senelerinde 15 lira aslî maaşla 

eski sultanilerin ikinci devresinde muallimlik 

yapmış ve sonra diğer mesleke geçmiş olan

ların teadül kanununa göre bugün ne miktar
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

üzerinden maaş alabileceklerini kestirmek 

mümkün olmadığı ve çünkü her meslekte 

kıdem ortaya konulmakta olub muallimlerin 

terfi ve tecziyeleri kendi hususî kanunlarına 

ve bilhassa ]702 sayılı kanun hükümlerine 

tâbi bulunduğu ve bu kanuna göre ilk defa 

muallimlik meslekine girmiş olanlar 25 lira 

maaşla tayin edildikleri ve her üç senede 

muvaffakiyetleri görülmek şartile yukarıda ya

zılı olan kanunun birinci ve 16 ncı maddeleri 

dairesinde maaşlarına zam yapıldığı ve yüksek 

tahsil görenlere teadül kanunu iki senede ve 

muallimler kanunu ise üç senede terfi zammı 

verdiği ve bu itibarla meslekten ayrılmış 

olanların şimdi dahil olabilecekleri derecenin 
tesbitine imkân olmadığı anlaşılmış ve gerçi 

Ahmed Akkor arzuhalinde 163 sayılı tefsire 

dayanarak dileğinin yapılmasını istemekte ise de 

yukarıda izah edilen sebeblerden dolayı kendi

sinin durumu bu tefsire uygun görülmemekte 

bulunmuş ve bundan ötürü dileğinin yerine 

getirilmesine imkân bulunmamış olmakla key

fiyetin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

60 5-XII-1935

Rs. M. M.

Oiresun İsianbul

Z. Karamursal

Kâ. Aza Aza

Samsun Amasya Balıkesi 

M. Ulaş /. A. Mumcu H. Karan

Aza Aza

Bursa Çoruh

Af. F. Oerçeker A. Akyftz

Aza Aza

Denizli Gazi Anteb 

Şefik Türsan M» Şahin

Aza Az Aza Aza Aza

Gümüşane İsparta Mardin Ordu Siird

Ş. Erdofan /. Demiralay A. Şatana L Çamaş Ş. Süsoy
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412

435

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Halil Kalyoncu ve

resesinin vekili u- 

mumisi.

Adliye vekâleti ceza 

işleri umum müdür

lüğünde.

Ankara.

Arzuhal hulâsası r^nciimen karr/f ‘ ve ne sebepten verildiği

Batumda Ruslar ta- 

rafnıdan zaptolunan 

hamamdan dolayı 

olan zararlarının ve

rilmesi.

Sam İh.

Eski iMazgirt müd

deiumumisi. 

Sungurlu.

Hâkimlikten ıskatı 

hakkında verilen 

haksız kararın kaldı

rılması.

Kalyoncuoğlu Halilden varislerine kalmış 

iken Ruslar tarafından zaptedilmiş olan haınam- 

(liin dolayı uğradıkları zararlarm tazmini Nâzım 

ve Halil imzahn-ile Yüksek Reislice sunulub 

encümenimize verilen iki arzuhalde ist('nilmcsi 

üzerine keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuştu;

Gelen karşılık okundu ve ieahı "(Jrüşüldü :

Bu hamamda tasarruf iddiasmda bulunanlar 

evvcicede vekâlete müracaatla zararlarının taz

minini istemişlersede kendilerinin bu hamamın 

mutasarrıfı olduklarını ve iddialarının subutunu 

gösterir vesikaları ortaya koymalan lâzım p:ol- 

diğinin kendilerine bildirildiği ve vakıa Harici

ye vekâleti vasıtasile bu hususa dair vekâlete 

sonradan bir arzuhal daha çföndermişlersede 

27 - VI - 935 tarihinde Heyeti vekilece ittihaz 

edilen karara göre Rusyada zarar görmüş olan 

yurddaşlara şimdiye değin verilen tazminatın 

muhasebesi yapılarak neticenin tevziat icrasma 

müsaid olub olmadığı tebeyj’-ün etmeden Kalyon

cuoğlu veresesine aid bu işin vekâlet(je bir kere da

ha tetkikma ve bunun için bir karar verilmc^sine 

imkân olmadığı anlaşılmış olmakla burasmın ar

zuhal sahihlerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

61 12-XII-1935

Mazgirt müddeiumumisi iken hâkimlikten hak

sız yere ıskatımla karar verildiğinden ve hu ise 

kendisinin avukatlık etmesine de mâni olmakta 

bulunduğundan bahisle bu kararın ortadan kal

dırılması hakkında ftamih imzasile Yüksek Reis

liğe sunulan arzuhal encümenimize verilmekle 

Adliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı aramızda görü

şüldü :

Vekâletin tezkeresinde uzun uzadıya yazıldığı 

üzere Samihin memuriyet sıfatma yakışmayacak 

ve adliye Iruvveti hakkmda itimadı giderecek bir 

surtte devam eden hallerine bakarak hâkimlik 

meslekinde kendisinden hiç bir veçhile istifade 

edilemeyeceğine kanaat getirilmesi üzerine 766 

sayılı hâkimler kanununun 22 nci maddesinin 

son fıkrasına göre 25 - I I  - 1935 tarihinde inti

bah encümenince hâkimlikten ıskatına karar ve

rildiği ve ettiği itiraz üzerine de bu ıskat kara-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | f]üciiınen karan ve ne sebepten verildiği

827

876

Anastas Yağmuroğlui Şûrayı Devlet kararı 

Zaferi Millî otelinde i olduğu halde zarar-

No. 8 
Ankara.

lannın verilmeme

sinden şikâyet.

rınm Temyiz mahkcınesinee rle tasdik edilmek 

surctile katileştiği anlaşılmış ve bu hale ^öre hak

kında verilen ıskat kararının ortadan kaldırılma

sına encümenimizce de mahal görülmemiş olmak

la keyfiyetin o suretle Samihe bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

62 12-XII-1935

Odesada vaktile Bolşevik orduları tarafın

dan /aptedilnıiş olan kahveleri bedelinin taz

mini Devlet şûrasınea karar altına alınmışken 

aradan bir buruk seneye yakın bir müddet 

ikl(‘iı soııı-a Heyeti \'ekik*(loıı çıkan bu ka

rara istinaden Şûra kai'arının inl'az edibııenıe- 

sindeıı şikây(‘1 eden Vağnıuroğlu Anastasjıı 

^'üks(‘k Reisliğe sunmuş olduğu arzuhali encü

menimize verilmekle Maliye vekâletine f̂ önde- 

riluıişti.

Gelen karşılık okunduktan ve Maliye vekâ

letinden gelen müsteşarla Millî emlâk müdürü

nün verdikleri izahlar dinlendikten sonra ieabı 

görüşüldü:

1062 sayılı kanunun birinci maddesinde 

(İdarî mukaiTerat veya fevkalâde veya istis

naî kanunlarla Türk tebaasının hukuku mül

kiyetini kısmen veya tanmmen tahdid eden 

Devletlerin Türkiyedeki tebaasının hukuku 

mülkiyeti dahi İcra Vekilleri Heyeti kararile 

Hükümet tarafından vazıyed edilen emvalin 

varidatı ve le/lelieab tasfiyelerinden mütevel- 

lid hasılatı vesaika istinaden isbat edecekleri 

zarar nisbetinde zarar gören Türk tel)aasına 

tevzi olunur) diye yazılı bıüunmasından dola

yı Türkiyede Hükümetçe vazıyed edilmiş olan 

Rus mallarının bedelleri de Rusyada zarar gör

müş olanlara tahsis edilmiş ve bu işe bakmak 

üzere teşkil edilen komisyon nıai’ifetile bu gi

bi yurddaşların zaraı*ları bu malların bedelle

rinden tazmin edilmişti.

Ancak sonradan yapılan hesab neticesinde 

elde para kalmadığı gibi bu işe mahsus para- 

lartlan yüz bin liraya yakın fazla tediyatta bu

lunulduğu meydana (yıkmasından dolayı Heyeti 

Vekilece verilen 27 - VI - 1935 tarihli karar üze

rine zarar tazminine ve yeniden istihkak tes-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

biti muamelesine nihayet verilmiştir.

§u kadar ki, Devlet şûrasınca Yağmuroğ- 

lunun (ıBu iddiasının isafile usulü dairesinde 

muamele ifası lâzımgeleceğine) 6 - I I  -1934 ta

rihinde karar verilmiş olmasına göre daha ele 

geçecek Rus mallan bedellerinden Hâzinece 

fazla tediyatta bulunulan miktar alındıktan 

sonra elde para kalacak olursa Heyeti Vekile- 

den yeniden alınacak karar üzerine bu paranın 

da zarar iddiasında bulunan ve iddialarım tev

sik eyleyecek olan yurddaşlar meyanında Yağ- 

muroğluna da tediyatta bulunulacağı müsteşar 

tarafından ifade kılınmıştır.

Şu hale göre, ancak karşılığı olan para ile 

tazmin edilmesi icab eden bu zararların halen 

karşılığı olmamasından dolayı tazmin edileme

mekte olduğu ve şimdiye kadar bu gibi zarar

lara verilen paraların muhasebesi görüldükten 

sonra elde para kalacak olursa Devlet şûrası

nın yukarıda yazılı olan karan dairesinde Yağ- 

muroğluna da tediyatta bulunulacağı ve bunun 

haricinde şimdilik bir muamele yapılmasına 

imkân olmadığı anlaşılmış olmakla burasının 

Yağmuroğluna bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

63

K. tarihi 

12-XII-1935

Reis 

Giresun 

/. Sökmen

M. M. 

İstanbul 

Z. Karamursal

KL 

Samsun 

Af. Ulaş

Aza 

Antalya 

T. Sökmen

Aza 

Denizli 

T Ursan

Aza 

Oazi Antep 

Af. Şahin

kzdi 

Gümüşane 

Ş. Erdoğan

Azsi 
Mardin 

A. Şatana

Aza 

Sivas 

Ziya Başara

Aza

Van 

Münib Boya
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Arzuhal verenlerin 

S; adı, sam ve otur- 

duklan yer

^86  Emin Kemal.

517 İmalâtı harbiye ma. 

No. 44 evde. 

Ankara.

Arzuhal hulâsası

Gümrük meslekinden 

çıkarılmasmm diğer 

dairelerde kullanıl- 

masma engel olma

dığı hakkmda karar 

verilmesi.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gümrük ve inhisarlar vekâleti inzibat komis

yonu kararile 1920 sayılı kanuna göre meslekle 

alâkası kesilmiş olduğundan ve gümrük mesle

kinden çıkarılması memurin kanunundaki ahkâ

ma göre Devlet memurluğundan çıkarılması de

mek olmıyacağından işinin tetkikile kendisinin 

başka dairelerde istihdamına mâni ohnadığma 

dair bir karar verilmesini isteyen Emin Kema

lin Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal, encümeni

mize verilmekle Gümrük ve inhisarlar vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan ve Emin Kemalin 

vekâletten getirtilen dosyası incelendikten sonra 

icabı görüşüldü:

Müfettişin, Emin Kemal hakkmda yaptığı 

tahkikata atfen vermiş olduğu raporda gösteril

diği üzere;

A - Depozito reddiyatı ve kayid sureti işleri 

için tacirlerden para almak ve vermiyenlerin iş

lerini güçleştirmek,

B - Mesai ücretlerinden yüzde on hisse almak 

ve hisse aynlmıyan tahakkuklara daima itiraz 

etmek,

C - Baytarlara aid mesai ücretlerinden para 

istemek ve almak suçlarmdan dolayı Emin Ke

malin inzibat komisyonunca 1920 sayılı kanunun 

hükümlerine dayanarak memuriyetinden çıkarıl

masına karar verildiği ve bunun üzerine başka 

yollardan Devlet Şûrasma iki defa müracaatta 

bulunmuş isede davasmm reddedildiği gibi üçün

cü defa olarak ta (hususî bir kanun mahiyetin

de olan 1920 numaralı kanuna göre gümrük 

meslekinden çıkarılması Devletin diğer devair ve 

şuabatmda istihdamma mâni teşkil etmediği

nin bir hüküm ile tavzihini) istemesi üzerine Şû- 

rayi devlet deavi dairesince keyfiyet tetkik olu

narak 1920 numaralı kanunun 2 nci maddesinde: 

birinci madde veçhile memuriyetinden çıkarı

lanlar hakkmda 1683 numaralı kanunun 13 

ncü maddesi mucibince muamele yapılacağı açık

ça yazılmakta ve bu ise bu gibilerin tekaüde 

şevklerini istihdaf etmekte olduğundan ortada 

tavzihe muhtaç bir cihet görülemediği bojan 

edilmek suretile iddiası reddolunduğu anlaşıl

mış olub esasen Devlet şûrası deavi dairesince 

verilen kararlarm mahkeme karan mahiyetinde
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

91Q

969

1012
1065

Fethi Yücel. 

Defterdarlık varidat 

mümeyyizi.

Ankara.

Maaşınm otuz beş 

lira üzerinden veril

memesinden şikayet.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ve son ve ka-tî şekilde olduğu Yüksek Kamota- 

ym 803 numaralı kararı iktizasından bulınuna- 

sına göre bu kararm encümen ini izce ineeh-nme- 

sine imkân olmadğı gibi Emin Kemalin 675 lira 

tutan tekaüd ikramiyesini de alarak filen mütc- 

kaid bir vaziyete girmiş bulunmasına göre en

cümence yapdacak bir muamele bulunmamış ol

makla buralarının kendisine anlatdmasına ka

rar verildi.

Karar No. 

64

K. tarihi 

16-X1I-1935

Yirmi lira maaşlı Polatlı kazası malmüdür- 

lüğünden otuz beş lira maaşlı Ankai’a vilâyefi va

ridat mümeyyizliğine tayin olunmuş ve şimdiye' 

değinde 30 lira üzerinden maaş almakta bulun

muş ise de teadül kanununun esas cetvelinde yir

mi iki liralık derece mevcud olduğu ve bundan 

dolayı kendisine 25 lira üzerinden maaş verilme

si icab edeceği Divanı muhasebatça ileri sürül

mekte olduğundan ve halbu ki Mâliyenin varidat 

kadrosunda yirmi iki lira aslî maaşlı derece bu- 

lunmamasmdan dolayı kendisine otuz lira üze

rinden maaş verilmesi lâzrmgeldiğinden işinin 

incelenerek gadrine meydan verilmemesini isteyen 

Fethinin Yüksek Reisliğe sunduğu ai’zuhal, encü

menimize verilmekle keyfiyet Divanı muhasebat 

reisliğinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okunduktan ve encümene da

vet edilen Divanı muhasebat reisi ile Maliye ve

kâleti varidat umum müdürü taraflarmdan veri

len izahlar dinlendikten sonra icabı görüşüldü:

1452 saydı teadül kanununun sekizinci mad

desinde : (Teselsülü derece sırası takib etmeyen 

memuriyetler için her dairede teşkilât ve me

murin kanunu ahkâmma göre bir memurun aza

mî üç derece mafevk memuriyete terfii caizdir) 

denilmekte ve teadül kanununun birinci madde

sine bağlı olan ve esas dereceleri tesbit eden bir 

numaralı cetvelde ise yirmi iki liralık derece 

mevcud olup bu cetvelde yazdı derecelere göre 

yirmi lira maaşlı bir memurun yukarıdaki madde 

hükmüne göre yirmi iki ve yirmi beş lira maaşlı 

dereceyi geçerek ancak otuz lira maaşlı dereceye 
terfi edebilmesi ve fakat yirmi beş lirayı alabil
mesi mümkün olup otuz beş liralık dereceye
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Arzulıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası P^nciiıııcn karan ve ne sebe])ten verildiği

264

278

Ali Nihad. 

Burdur eski 

tantıkı.

mus-

İşinden çıkarılma

sından şikâyet.

geçerek otuz lira alması kanuna uygun ol
mamaktadır. Şu halde Fethinin 22 li
ralık derecenin kendi kadrolarında bulunmadığı

na dair olan iddiası doğru olmadığından ve 

çünkü bütün Devlet teşkilâtında teadülü temin 

eden 1452 sayılı kanunun bir numaralı cetvelin

deki dereceler esas ittihaz edilmiş olduğundan 

yapılan işte kanunsuzluk olmadığmın ve bundan 

dolayı dileğinin yerine getirilmesine imkân görü- 

lenıediğuıin kendisine anlatılmasına karar 

verildi. ,

Karar No. K. tarihi

65 16-XII-1935

Burdur müstantrkı iken haksız yere hâkimler 

kanununun muvakkat maddesinin A fıkrasına 

göre vazifesine son verildiğinden buna dair olan 

kararın ortadan kaldırılmasını ve geçen hizmet

lerden dolayı da ikramiye verilmesini isteyen 

Ali Nihadın Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal, 

encümeni verilmekle Adliye vekâletine gönde

rilmişti.

Gel en karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Ali Nihadın bulunduğu vazifelerde memuri

yetinin nüfuz ve itibarına dokunacak ve haysi

yetine uymayacak türlü işler yapmasından do

layı inzibatî cezalara uğradığı gibi üç ay hapis 

cezasile de mahkûm olmuş ve fakat af kanu

nundan istifade etmiş olduğu ve siciline geçmiş 

olan bu yolsuz fiil ve hareketlerinden dolayı 

2556 sayılı hâkimler kanununun muvakkat mad

desinin A fıkrasına göre hakkında muamele ya

pılmasına komisyonca karar verilmesi üzerine 

hizmetine nihayet verildiği anlaşılmış ve bu ha

le göre hakkında verilen kararın kaldırılması

na mahal ve imkân görülememiş olmakla bura

sının, ve istediği ikramiyeye gelince; hizmeti 

müddetine göre vekâletçe kendisine 528 lira ik

ramiye tahakkuk ettirilmiş ise de doğum tari

hindeki bir yanlışlıktan dolayı tahsis evrakınm 

Divanca vize edilmeyerek geri gönderilmesi üze

rine işin vekâletçe tetkik edilmekte olduğunun 

arzuhal sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

66 16-XII-1935
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Ömer.

Mücellitoğlulların- 

dan Nurioğlu. 

Abdûrrezzak yazıha

nesi vasıtasile. 

Çorum.

Küçük sıhhat me

murları mektebine 

alınması.

Şevki Demiryürek. 

Alioğlu.

Mumcu Süfla ma

hallesinde. 

Erzurum.

Seksen bin liralık 

zararının tazmini.

Memed Osmanoğlu 

ve arkadaşları.

Katil suçunden mah

kûm.

Urfa hapishanesinde

Çeri kalan ceza 

müddetlerinin bağış

lanması.

Ankara Küçük zabit hazırlama mektebinin 

9 ncu devre mezunlarmdan olduğundan bah- 

sile Çorum Küçük sıhhat mektebine girmesi 

dileğinde bulunan Nurioğlu ömerine Yüksek 

Reisliğe sunup encümenimize verilen arzuhali 

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletine gönde

rilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı aramızda 

görüşüldü:

Küçük sıhhat memurları mektebine, Dahi

lî nizamnamesinin dördüncü maddesine göre, an

cak orta mekteb mezunlan olanlarm kabulü 

icab etmekte bulunmasmdan ve meslekî bir 

kurs mahiyetinde olan Ankara Gedikli küçük 

zabit hazırlama mektebinin ise orta mektebe 

muadil bulunmadığı Maarif vekâletinden tah

kik kılınmasmdan dolayı ömerin bu mektebe 

kabul edilemeyeceği anlaşılmış olmakla düzene 

uymayan bu dileğinin yerine getirilmesine im

kân olmadığmm kendisine bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

67 16-XIM935

Erzurum istilâsmda ziyaa uğrayan seksen 

bin liralık mallarmm sakıt Osmanlı Hüküme

tince 336 senesi bütçesine konulmak suretile 

verileceği o vakit Dahiliye nezaretinden vilâ

yete bildirildiği halde alamadığmdan bahsile 

bu zayiatm tazmini Şevki Demiryürek tarafın

dan Yüksek Reisliğe sunulup encümenimize ve

rilen arzuhalde istenilmektedir.

Bu gibi ziyaa uğrayan mallar bedelinin ve

rilmesi için elde bir hüküm bulunmamasından 

ve kanunsuz para verilmesine ise imkân ol- 

mamasmdan dolayı Demiryüreğin zayi olduğu

nu iddia ettiği mallan tazmin edilemeyeceğinin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

68 16-XII-1935

İşlemiş olduklan suç ve kabahatlerden nadim 

olduklarmdan geri kalan ceza müddetlerinin ba

ğışlanmasını isteyen Urfa hapishanesinde katil 

filinden mahkûm Osmanoğlu Memed ve arkadaş- 

larile yine Urfa hapishanesinde kaçakçılıktan
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1002

1055
Hasanogiu Ahmet.

( Siverekli ).

Urfa hapishanesinde

I. Hakkı.

Askeri fabrikalar U. 

M. de levazım ay

niyat kısmmda. He- 

sab memuru. 

Ankara.

mahkûm Hasanoğlu Ahmed ve arkadaşları tara- 

fmdan Yüksek Reisliğe sunulan iki arzuhal en

cümenimize verilmekle okundu ve icabı görü

şüldü:

Arzuhal sahiplerinin haklarında verilen hü

kümlerin Temyiz maihkemesinee tasdik edilerek 

kaziyei muhkeme »halini almış ve ortada hususî af- 

fe mazhar olmaları için kanunî lıir sebep te bu

lunmamış olmalkla dileklerinin yerine getirilme

sine imkân olmadığının kendilerine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

69 16-XII-1935

Dörd sene evvel Bayazıtta Süvari birinci fırka 

yiyecek ambarı hesab memuru iken sıhhî maze

retleri kabul edilmeyerek tedavi.sine imkân bı- 

rakılmAmasmdan dolayı teessüre kaı>ılıp istifa et

miş. olduğundan bahsile bu istifasınm kaldırıla

rak yine hiizmete alınmasını ve orduda sonradan 

görmüş olduğu 42 günlük hizmetinin de filî hiz- 

m?.Mne ilâvesini isteyen eski hesab memuru İs

mail Hakkının Yüksek Reisliğe sunup encüme

nimize verilen arzuhali Millî Müdafaa vekâleti

ne gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları 

kanununun 16 ncı maddesinde (her ne suretle 

olursa olsun ordudan ayrılanlar muvazzaf smıfa 

nakledilemezler) denilmekte olmasmdan ve İs

mail Hakkının ise noterden tasdikli meşrut sene

dinde bilâkaydüşart istifa ettiğini beyan etmiş bu

lunmasından ötürü tekrar muvazzaf sınıfa alın- 

masma kanun müsaid «bulunmamış ve zat işleri son 

tetkik mercii encümenine vaki müracaati üzerine 

de bu yolda karar verildiği anlaşılmıştır.

Ismaıil Hakkmın 42 günlük liizmotinin filî hiz

metine ilâvesi hakkındaki dileğine gelince: kendi

sinin ilişiği kesildikten sonra arzusile maaşsız ve 

ücretsiz olarak hesaplarını halefine devrü tes

lim etmek suretile çalışmış olduğu bu müddetin 

filî hizmetine ilâvesine de imkân görülmemiş ve 

bu itibarla kanuna ve düzene uymayan dilekle-
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Ü ! dukları yer |

267

281

Mustafa. 

İkinci daire 

tahsildarı. 

Sürüç.

esi<i

Memuriyetinden ay

rıldığı müddet için 

maaş verilmesi ve 

bir memuriyete ta

yini.

rinin yerine getirilemeyeceğinin İsmail Hakkıya 

anlatılmasma karar verilmiştir.
Karar No. K. tarihi

70 16-XI1-1935

Sürüç ikinci daire tahsildarı iken hizmetin

den (çıkarıldığından ve buna sebeb gösterilen 

suiistimalden beraet ettiği gibi ihmalden veri

len para cezasnnn teciline ve dolandırıcılıktan 

da tnkibatnı kaldırılmasnıa karar verildiğinden 

ve bu kararlarm kanun nazarında meni mu

hakeme ve ademi mesuliyet mana ve mahiye

tinde olduğundan bahsile almadığı maaşlarm 

kendisine verilmesini ve eski memuriyetine 

benzer bir vazifeye tayin edilmesini isteyen 

Mustafanm Yüksek Reisliğe sunup encümeni

mize verilen arzuhali Maliye vekâletine gönde

rilmişti.

(^elen karşılık okundu ve icain görüşüldü:

1452 sayılı teadül kanununun 6 ncı madde

sinde : (Vazifei memuriyetine müteallik husu- 

sattan dolayı işten el çektirilerek maaşları ke

silen memurlara muhakeme veya tahkikat ne

ticesinde beraet veya meni muhakeme veya 

ademi mesuliyet karan verilirse maaş ve em

sali hasıllarmm yansı verilir) diye yazılı 

olup, Mustafa ise Sürüç Asliye mahkemesince 

30 lira ağır para cezasile cezalandırılmış iken 

kendisinin evvelce mahkûmiyeti olmamasm- 

dan dolayı cezasmm teciline ve hizmetinden 

çıkarılmasma sebeb olan işlerden makbuzsuz 

para alması hususunun da af kanununun içine 

girdiğinden dolayı takibat yapılmasma mahal 

olmadığma karar verildiği anlaşılmış ve şu hale 

göre Mustafa hakkmda ne meni muhakeme, 

ne de ademi mesuliyet ve beraet karan olma- 

masmdan ötürü istediği maaşlarm verilmesine 

imkân görülmemiş olmakla burasmm ve bir 

memuriyete tayini hakkmdaki dileğine gelince: 

Kendisinin mahallince tayini lâzmıgelen me

murlardan olup bu işin encümenimizi alâka

landırmayacağına göre bunun için de usulen 

mahallinde lâzımgelen makama baş vurması 

icab edeceğinin kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

71 16-XII-1935
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Şerif Söylev.

Eski Alaşehir Mal

müdürü ölü M. Fahri 

veresesi namına. 

Kula.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Mirasçılanndan do

layı hakları olan ik

ramiyenin verilme

mesinden şikâyet.

Hakkı.

564 Eski Gülnar hâki

mi.

Nevşehir hanında 17 

No. da.

Ankara.

Hâkimlikten ıskat e- 

dilmesinden şikâyet.

Mirasçıları Alaşehir eski malmüdürü ölü M, 

Fahrinin 30 seneden fazla olan hizmetinden do

layı hakkı olan tekaüd ikramiyesinin kendilerine 

verilmemesinden şikâyet eden Şerif Söylevin 

Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal, encümenimize 

verilmekle Maliye vekâletine fçünderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü :

1683 vsayrlı kanunun 58 nci maddesinin birin

ci fıkrasmda : « Bilfiil 30 sene ve daha ziyade 

hizmet ifa edenlere tekaüd oldukları zaman al

makta bulundukları maaşlarmm emsali hâsılmın 

bir seneliği ikramiye olarak verilir» denilmekte 

olduğu gibi ikinci fıkrasmda da : « Bu kanunuJi 

üçüncü madde.si hükmüne tevfikan tekaüdiükleri 

taiıakkuk edip te ikramiyelerini almaksızın vefat 

edenlerin bu ikramiyeleri kanunî mirasçılara ve

rilir» denilmekte olmasma ve Memed Fahrinin 

ise ölmeden önce takaüdiüğünü istememiş ve böy

le bir muamele tahakkuk etmemiş bulunmasına 

göre mirasçılarına ikramiye verilmesine kanunî 

imkân görülmemiştir. Bundan başka bu tekaüd 

kanununun ikinci maddesinin son fıkrası yirmi 

yaşına vusulden evvel geçen hizmetlerin tekaüd 

müddetlerine mahsub edilmeyeceğini vazıh ola

rak göstermekte olup M. Fahrinin 20 yaşma 

vüsulden itibaren (1 temmuz 1319) ölüm tarihi 

olan 3 ikinci teşrin 1932 ye değin geçen filî 

hizmeti ise 30 sene olmayıp 29 sene üç ay yirmi 

günden ibaret bulunmuş ve bu itibarla da ikra

miyeye istihkak kesbetmemiş olduğu anlaşılmış ol

makla yapılan mukavelede bir kanunvsuzluk gö

rülemediğinin ve şikâyetleri yerinde olmadığmm 

kendilerine anlatdmasına karar verildi.

Karar No. K. tarih

72 16-XII-1935

Hâkimlikten ıskatma dair verilen kararın 

haksız olmasından dolayı işinin tetkikile bu ka- 

rarm ortadan kaldırdmasmı isteyen Fethiye mah

kemesi eski azasmdan İsmail Hakkının YükseK 

Reisliğe sunmuş olduğu arzuhali encümenimize 

verilmekle Adliye vekâletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

İsmail Hakkmm bütün bulunduğu vazifeler

de yepmış olduğu türlü fiil ve hareketlerden do

layı bir çok defalar ihtar ve sair inzibatî ceza-
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adiy sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Ettcümen kararı ve ne sebepten verildiği

İara uğramasından ve bu fiil ve hareketlerinin 

adliye kuvvetine karşı umumun hürmet ve iti

madını giderir mahiyette bulunmasından ötürü 

hâkimler kanununun 22 nci maddesinin son fık

rasına göre hâkimlikten ıskatına inzibat komis

yonunca karar verildiği ve bu karara karşı vaki 

olan itirazm Temyiz mahkemesince tetkik edile

rek red ve kararın tasdik edildiği anlaşılmış ve 

İsmail Hakkının sicillinde yazılı münasebetsiz 

ve hâkimliğe yakışmıyan bu hallerden dolayı hak

kında verilen kararın kaldırılmasına encümen

ce de mahal ve imkân görülmemiş olmakla key

fiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Yüsuf.
Emiralioğullarından 

Hûseyinoğlu. 

Tekkeikebir köyün

den.

Karadeniz Ereğlisi^ 

Salim.

Kahveci Bekiroğlu. 

Tepecik Kâğıthane 

caddesi Bakkal Emin 

vasıtasile.

İzmir.

Şûayıp.

Terzi Mahmud Şev

ket yanmda.

Çankırı caddesi. 

Ankara.

Ali.

İsmailoğlu.

Divanı muhasebat 

murakiblerinden Y. 

Ziya yanında. 

Ankara.

Haklarındaki Şûra 

kararlarının tetkikiie 

işlerinin düzeltil

mesi.

73 16-XII-1Q35

Ankara bölgesi sanat okulu son sınıfından 

haksız yere çıkarıldığmdan işinin incelenerek 

yeniden okula almmasmı isteyen Şuayb ve îzmir- 

de iskânına tahsis edilen barakanın yerine yap

tırmış olduğu kârgir kahvehane ve üzerindeki 

hanesinin elinden alınarak başkasına verilmesin

den şikâyet eden Salim ve malûliyeti üzerinden 

aylık bağlanması dileğinde bulunan Hüseyinoğ- 

lu Yusuf la Çatalcada ekmekte olduğu arazide 

kullanmak üzere getirttiği traktörlerle bunlara 

aid makinelerden dolayı verilmesi lâzımgelen 

mevaddı müştaile tazminatmdan mahrumiyeti 

ha;kkındaiki kararın ortadan kaldırılarak ben

zerleri gibi kendisine de kanunî hakkı olan bu taz

minatın verilmesini istemekte olan Ali tarafın

dan Yüksek Reisliğe sunulan arzuhaller encüme

nimize verilmekle birer birer okundu ve icapları 

görüşüldü;

Bu yurttaşların ayrı ayrı Devlet şûrası deavi 

dairesinde açtıkları davalarının reddedildiği an

laşılmış ve Devlet şûrası deavi dairesinin mahkeme 

şekil ve mahiyette olması hasebile buradan her ne 

suretle olursa olsun verilen kararların encümeni- 

mizce incelenmesine Kamutayın 803 numaralı ka-
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ranna göre imkân bulunmamış olmakla burala

rının kendilerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

74 16-XII-1935 
•

Rs. 

Giresun 

Ih. Sökmen

M. M. 

İstanbul 

Z. Karamursal

Kâ.

Samsun

Aza 

Antalya 

Tayfur Sökmen

Aza 

Denizli 

Şefik Tursan

Aza 

Gazi Anteb 

Memed Şahin

Aza 

Gûmûşane 

Şevket Erdoğan

Aza 

Sivas 

Ziya Başara

Aza 

Van 

Miinib Boya



—

573

612

1041

1094

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Asim Yıldırım* 

Hacı Bayram îrtam 

sokak No. 2 

Ankara.

34 Hüseyin Karapınar. 

3 5 Mütekaid kaymakam. 

Millet caddesi No.

18 evde.

İstanbul - Aksaray.

Tekrar jandarma mes-; Lekesiz on yedi sene jandarma meslekinde 

lekine alınması. | hizmet etmiş iken haksız yere kay di silindiğin- 

' den işi tetkik edilerek bu haksız muamelenin 

tashihi ile tekrar jandarma meslekine alınmasını 

isteyen Asım Yıldırımın Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu arzuhal, encümenimize verilmekle Dahi

liye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Jandarma başçavuşu olan Asımın itaatsizlik

te ısrar etmesinden ve âmirlerine hakarette bu

lunmasından dolayı askerî ceza kanununun 85 

ve 87 nci maddeleri hükümlerine göre kırk gün 

hapse mahkûm olmasından ve bu maddelere gö

re mahkûm olan temditli jandarma eratınm ise 

1861 sayılı jandarma efradı kanununun yirmin

ci maddesi hükmünce jandarmadan kayitlerinin 

silinmekte bulunmasından dolayı Asım hakkında 

da ayni muamelenin yapıldığı ve bu kayitleri si

linen eratın yeniden jandarmaya alınmasına ise 

kanunun müsaadesi bulunmadığı anlaşılmış ol

makla dileğinin yerine getirilmesine imkân ol

madığının kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

336 senesi mart 

aylığının henüz ve

rilmediğinden şikâ

yet.

75 19-X1I-1935

1336 martına aid aylığını alamadığından 

ve bunun verilmesi için Maliye vekâletine yap

tığı müracaattan da bir netice hâsıl olmadı

ğından bahsile bu paranın verilmesinin temini

ni isteyen alay kumandanhğından mütekaid 

Hüseyinin Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal, 

encümenimize verilmekle Maliye vekâletine gön
derilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı aramızda 
görüşüldü:

Hüseyinin istediği bu aylık Millî Hüküme

tin bütçelerinden mütevellid bir bore olmayıb 

sakıt Hükümet zamanına aid ve 459 numaralı 

mahsubu umumî kanununa tâbi bir bore oldu

ğundan ötürü bunun Tasfiyei düyun komisyo

nunca 1513 numaralı kanunla bir alâkası gö- 

rülmeyerek reddine karar verildiği ve keyfi

yetin kendisine de tebliğ edildiği anlaşılmış ve 

yukarıda yazılan kanunun bazı maddelerini mu- 

addil 926 tarihli ve 726 sayılı kanunun 1 nci 

maddesinde ise : (Türkiye hududu dahilinde
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

04

%

Q7

Q9

Ekmekcioğlu Kâzını 

ve ar.

Zile.

O. Vefa. 

Hüseyinoğlu.

Zile.

Zile belediyesinin 

yerlerini az para ile 

istimlâk etmesinden 

şikâyet.

_246

257

Sırrı.
Kürkçûbaşı mahal

lesi. Bostan sokak 

No. 13.

Aksaray - İstanbul.

Haksız yere tekaüd 

edildiğinden şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

bulunan mahallerde Hâzinenin 1324 senesi tem

muzu iptidasından 1339 senei mâliyesi hitamı

na kadar bütçe ve muamelâtı nakdiyeden mü- 

tevellid olarak tahakkuk edecek her nevi dü

yunu 1340 senei mâliyesi gayesine kadar, Hâ

zinenin eşhas ve şirketler zimmetinde sabit ve 

mutahakkak alelûmum matlubatile mahsub olu

nur) diye yazılı bulunmuş olmasından dolayı 

Hüseyinin istediği bu paranm verilmesine encü

mence de imkân bulunamamış olmakla keyfi

yetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

76 19-XII-1935

Zile belediyesinin açacağı bahçe için istimlâk 

edeceği yerlere pek az kıymet konulduğundan ve 

bundan ise zarar görmekte olduklarından b'ihsile 

bu yerlerin hakikî kıymetleri üzerinden istİTiılAk 

edilmesini isteyen Kâzım ve arkadaşlarının Yük

sek Reisliğe sundukları arz ıh ali er encürronimi- 

ze verilmekle Dahiliye vekâletine gönderUnnşti.

Gelen karşılık okundu ve icabı aramızda gö

rüşüldü :

Zile belediye meclisinin verdiği karar üze

rine istimlâk edilen bu yerlerin değerleri kanu

na uygun olarak biçilmiş ve kendilerine de bil

dirilmiş olduğu ve mal sahihlerinin buna İtiraz 

etmeleri üzerine işin yeniden araştırılmakta bu

lunduğu ve notıcosinin yine kendilerine bildirile

ceği alabilmiş olmakla burasmm ve eğer Kâzım 

ve arkadaşlan bu yeni kıymeti de kabul etmi- 

yecek olurlarsa mahkemeye müracaatta muhtar 

bulunmuş olduklarmm kendilerine anlatılması

na karar verildi.

Karar No. K. tarih 

77 19-XII-1935

Haksız yere tekaüd edildiğinden ve zat işleri 

son tetkik mercii encümenine yaptığı müracaat

tan da müsbet bir karar alamadığından bahis

le işinin incelenerek hakkmm yerine getirilme

sini isteyen mütekaid yüzbaşı Sırrmın Yüksek 

Reisliğe sunmuş olduğu arzuhali encümenimize 

verilmekle Millî Müdafaa vekâletine gönderil

mişti.
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859

Dr. Muhit. 

Çolakoğlu.

Sıtma mücadelesi lâ- 

buratuar şefi. 

Antalya.

Asteğmen olarak 

askerlik hizmetini 

yapmasmm karara 

bağlanması.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü : 

Sırrmm eneüraenimizce de tetkik edilen ev- 

rakma göre kendisinin yaptığı türlü işler üzeri

ne orduda bakası caiz olmayacağı müselsel sicil 

âmirleri tarafmdan müttefikan tasdik edilmiş 

olmasmdan dolayı sicil talimatnamesinin 33 ncü 

maddesinin son frkrası delâletile tekaüd kanunu

nun 3 ncü maddesinin D ftkrasma uyarak tekaüd 

edildiği ve son tetkik mercii encümenince dc yapı

lan tekaüd işiniin tamamile kanuna uygun görüle

rek tasdik edildiği anlaşılmış ve zaten her ne su

retle olursa olsun ordudan ayrılanların tekrar sını

fı muvazzafa alınmasına kanunen imkân bulun

mamış olmakla dileği hakkmda encümenimizce 

yapılacak muamele olmadığmın kendisine 'bildiril

mesine karar verdi.

Karar No. K. tarihi

78 19-XII-1935

Askerî tıbbiyeden bütün askerlik şeraitile 

tahsilini ikmal etmiş ve fakat son senede 

mekteb masrafını vererek askerlikten istifa ey

lemiş olduğundan ve bu vaziyeti ve bilhassa 

tekaüd kanununun birinci maddesi kendisine 

asteğmenlik hakkı verdiği halde rütbesiz ola

rak askere çağırıldığmdan bahsile asteğmen 

doktor tanmm asını isteyen Dr. Muhitin Yük

sek Reisliğe sunup encümenimize verilen arzu

hali M. M. vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan ve encümene da

vet edilen Zat işleri müdürünün verdiği izah

lar dinlendikten sonra icabı görüşüldü:

Askerî tıbbiye mektebinde okuyanların bu 

müddetlerinin askerlik hizmetinden sayılaca- 

ğma dair elde hiç bir hüküm yoktur. Ancak 

askerlik hizmetinin başlangıç tarihini tesbit 

eden 1683 sayılı tekaüd kanununun 2 nci mad

desinin, 2710 sayılı kanunla değiştirilmiş ve 

(Askerî tıbbiye mektebi tahsilini bitiren ta- 

biblerin zabit nasıblarmdan dörd sene evvelki

tarihten..... ) şeklinde bulunmuş olan, ikinci

frkrası yalnız subay nasbedilenlerin askerî tıb- 

biyedeki okuma müddetinin bir kısmmm as

kerlik hizmetinden sayılacağmı ve bu hükmün 

tekaüdiüklerinde müessir olacağmı göstermek

tedir. Bundan başka bütün askerî mektebler-
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5 7 6  i 

615

Şükrü Türkent. 

Mütekaid piyade 

yüzbaşısı.
Askerlik dairesinde 

ücretle müstahdem. 

İsparta.

le Üniversite ve Baytar fakültesinde tahsil 

edib de ahvali sıhhiyeden gayri sebeblerle çı

kanların, meceanen mekteblerde okudukları 

müddete aid masrafı defaten tediye ettikleri 

takdirde yaşıdları gibi muameleye tâbi olmak 

üzere serbest bırakılacakları da 2505 sayılı ka

nunun 9 ncu maddesi hükmündendir. Binaen

aleyh Dr. Muhitin asteğmen olarak askerî hiz

meti ifa etmesine kanunen imkân olmayıp an

cak yaşıdları olan üniversite mezunlan gibi hak- 

kmda muamele ifası zarurî görülmektedir. Bu- 

ralarmm kendisine anlatılmasma karar verildi.

Karar No. K. tarihi

79 19-XII-1935

Dereceli malûliyet 

üzerinden maaş bağ

lanması.

Yemende müstahdem iken uğramış olduğu 

kalp hastalığı neticesi olarak dereceli malûliyet 

üzerinden tekaüd edilmesi lâzım gelirken rapor

ları tetkik edilmeksizin 330 senesinde adiyen 

tekaüde sevkedilmiş ve bu yanlışlığm düzeltil

mesi için yaptığı müracaatlardan da bir fayda 

hâsıl olmamış olduğundan bahsile evrakının in

celenerek hakkmın verilmesini isteyen yüzbaşı 

Şükrünün Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar

zuhal encümenimize verilmekle M. M. vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Yirmi bir sene evvel tekaüd yapılmış olan 

Şükrünün o zamanki usule göre muhassasatı za- 

tiyeye tevdi kılınmış olan tahsis evrakının bu

lunamadığı Muntazam borçlar müdüriyetinden 

ifade kılmmış olup, ancak eski kayitlerden çıka

rılan künyesinde yazılı olduğu üzere üçüncü 

kolordudan gönderilen raporlara göre kendisi

nin aharın muavenetine muhtaç olmayacak su

retteki maluliyetinden dolajnr 5 ağustos 330 ta

rihinden itibaren tekaüdü icra kılmdığı ve de

rece üzerinden maaş verilmesi için ahiren zat 

işleri son tetkik mercii encümenine vaki olan 

müracaatı üzerine dileğinin reddedilrliği anla

şılmıştır. Esasen Şükrünün arzuhalinde bahset

tiği raporlar, maluliyetini açık olarak meydana 

koymamakta ve iddia edilen hastalığının askerî 

hizmet esnasmda intanî veya risye^n maraz ne

ticesi husule gelmiş olduğu da tevsik edileme

mekte bulunmasından ve derecesi tevsik edilmi-
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788

&37

Abdülhalim Tarhan. 

Maliye vekâleti Ka

nunlar müdürü Müm

taz Tarhan nezdinde.

65 yaşını ikmal ta

rihinden itibaren es

kiden yapılan teka- 

üd muamelesi kal

dırılarak kendisine 

yeni tekaüd kanu

nuna göre maaş bağ

lanması.

Encümen karnvı ve ne sebepten verildiği

yen maluliyet üzerinden maaş verilmesine ise 

kanun müsaid olmamasından dolayı dileğinin ye

rine getirilmesine imkân bulunmamış olmakla 

burasının Şükriye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

80 1Q-XH-1935

1313 tarihinde Yenişehir hastanesine taibur 

imamı olarak tayin edilmiş ve muhtelif hasta

nelerde bulunduktan sonra îzmir hastanesinde ça

lışmakta iken 1340 haziranında kanunsuz olarak 

tekaüde sevkedilmiş olduğundan bahsile hak

sız yapılan bu tekaüd muamelesi kaldırılarak te

kaüd maaşmın o zamanki mevzuata göre açık 

maaşma çevrilmesini veyahut hakkmda 1340 se

nesinden sonra muvazzafan istihdam edilmiş gi

bi muamele yapılmasını ve tahakkuk edecek açık 

veya muvazzaflık maaşlarmdan şimdiye değin 

almış olduğu tekaüd maaşlarmm mahsubile 65 

yaşma geldiği tarihte meri olan 1683 sayılı te

kaüd kanunu hükümlerine göre kendisine tekaüd 

maaşı tahsis edilmesini isteyen Abdülhalim Tar- 

hanm Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal, encü

mene verilmekle keyfiyet M. M. Vekâletinden 

sorulmuştu.

Gelen karşılık okunduktan ve Abdülbalimin 

aynca vekâletten getirilen dosyası da incelendik

ten ve encümene gelen zat işleri müdürünün izah- 

lan dinlendikten sonra icabı aramızda görüşüldü:

Abdülhalimin künyesindeki şerhe ve dosyasın

daki malûmata göre alelade bir hastane imamı ol

duğu ve 1340 senesinde bu imamlarm tasfiye 

mahiyetinde olmak ve o vakit meri bulunan 

11 ağustos 1325 tarihli askerî tekaüd ve istifa 

kanununun 2 nci maddesinin verdiği salâhiyete 

istinad etmek suretile bir çoklarınm tekaüd edil

dikleri ve bu sırada imam Abdülhalimin de teka

üde sevkedildiği anlaşılmıştır. Bu yurttaşın di

lediği gibi tekaüd muamelesi ortadan kaldırıla

rak kendisinin tekrar muvazzaf smıfa nakli 

1076 sayılı kanunun 16 ncı maddesine uyma

makta olduğu gibi 12 sene evvel o günkü ahkâm 

yolile tekaüde sevkedilmiş ve kanunen tahsis 

edilen tekaüd maaşlarım şimdiye kadar alarak 

bu muameleyi filen tekabbül etmiş olan bir zate
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1076 Bedriye Altınterim. 

1130 Şehit Yarbay Ahmed 

■ kızı.

Kesilen aylığının ye

niden bağlanması.

8:^oJ Kara Ahmed efe. 

885 Haci İbrahimoğlu.

• Emirdağından Fahrî 

Yüzbaşı.

İstiklâl savaşındaki 

yararlıklarından do

layı aylık bağlan

ması veya ikramiye 

/erilmesi.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

bağlanan tekaüd maaşmm açık maaşına tahvili

ne ve 65 yaşmı ikmal ettiği tarihten itibaren ye

ni tekaüd kanunu hükmüne göre hakkında mua

mele yapılmasına da kanunen imkân bulunma

mış olmakla buralarının Abdülhalime anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. 

81

K. tarihi 

19-XII-1935

Babasmdan dolayı bağlanmış olan aylığı, 

kendisinin 25 yaşma girmesi üzerine 200 liradan 

ibaret bir para verilerek kesilmiş olduğundan 

ve bu ise sefil ve perişan kalmasına sebeb olaca- 

ğmdan bahsile aylığmm eskisi gibi verilmesin

de devam olunmasmı isteyen Bedriye Altmte- 

rimin Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal encüme

nimize verilmekle okundu ve icabı aramızda gö

rüşüldü :

Bedriyenin 25 yaşma girmesi üzerine maaşı- 

nm kesilmesi 1683 sayılı tekaüd kanunu ahkâ- 

mmdan olup kanun dışmda bir muamele yapıl

masına ise imkân olmadığmdan ötürü dileği yeri

ne getirilemeyeceğinin kendisine anlatılmasma 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

82 19-XI1-i Q35

istiklâl savaşmda milis kuvvetlerile çalıştı- 

ğmdan ve son günlerde malî vaziyeti tamamile 

sarsılmış olduğundan bahisle benzerleri gibi ken

disine de bir aylık bağlanmasmı veyahud bir ik

ramiye verilmek suretile yardımda bulunulmasmı 

isteyen Kara Alhmed Efendn Yüksek Reisliğe 

sunduğu arzuhal, encümenimize verilmekle M. M. 

Vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü : 

Kara Ahmedin millî müfrezelerle çalıştığı ta

hakkuk etmiş ise de muvazzaf subay sıfatile ça

lıştığına dair vekâletçe bir kayid bulunmadığı 

anlaşılmış ve millî müfrczelerİTi bütün masrafları 

Müdafaai Hukuk Cemiyeti tarafından temin edi

lip bunlarm Devlet bütçesile alâkası olmamasın

dan ve bu gibilere Devlet bütçesinden aylık bağ- 

lanmasma veya ikramiye verilmesine dair bir 

kanun olmayıp mevcud ahkâm dışmda bir karar
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948

M. Cemal. 

Egrikapıda Şişhane 

caddesinde No. 1 1 

evde.

Baiat - İstanbul.

Tekrar hizmete alm- 

ması.

ittihazına ise encümenimizin salâhiyeti bulunma

masından dolayı dileğinin yerine getirilmesine 

kanunca imkân görülmemiş olmakla keyfiyetin 

Kara Ahmede anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

83 19-X1M935

P. T. T. fabrikasında 35 sene kusursuz yap

mış olduğu hizmete bakılmaksızın sırf bir hu

sumet neticesi olmak üzere işinden çıkarıldı- 

ğmdan ve bu ise gadrini mucib olduğundan 

bahsile tekrar hizmete alınmasını isteyen Me- 

med Cemalin Yüksek Reisliğe sunup encümeni

mize verilen arzuhali Nafıa vekâletine gönde

rilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Memed Cemalin işinden çıkarılması kendi 

zannı gibi bir iğbirar neticesi olmayıp, fabrika 

ihtisasına müteallik bobinaj işlerinin çok azal

mış ve gündeliği nisbetinde kendisinden rand- 

man almmamış bulunmasından ve esasen fab

rika işlerinin çokluğu nisbetinde tahsisatının 

darlığı, işçiler arasında yaş itibarile tasfiye 

yapılnıasmı zarurî kılmasmdan ileri geldiği 

ve arzuhalinde ecnebi olduğu halde işinde 

alıkonulduğu yazılı olan Dimitrinin ise ec

nebi olmayıp Türk tebaasından ve çok zaman

dan beri fabrikada çalışan en iyi işçilerden bu

lunduğu ve madenî cilâ işlerinde ihtisasından 

dolayı çalıştırılmakta olduğu anlaşılmış ve bu 

itibarla Memed Cemalin dedikleri doğru gö

rülmediği gibi yukarıda yazılı sebebden dola

yı tekrar hizmete alınmasına da imkân bulun

mamış olmakla buralarmm kendisine bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

84 19X11-1935

421 0  ̂ Hasnn çavuş.

7014| Atıfbey mahallesin

de K:z Haşan peh- 

’ livanın hanında, 

i Ankara.

Ereğli kömür şirkc-ı 

tindeki alacağının i 

verilmemesinden şi- I 

kâyet |

Ereğli havzası kömür madeni şirketinde 

mesai saati dışında yaptığı ateşçilik işinden 

dolayı istediği 2188 lira 47 kuruşun verilme

sine mahkemece karar verilmiş iken bu pa

rasını alamadığından şikâyet eden Haşan Ça

vuşun Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal en

cümenimize verilmekle îktısad vekâletine gön

derilmişti.
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Arzulıul hulâsası ı E nd iıne ıı kararı ve lîe sel)ej)teıı veril(liî»i

___. ...........  _ _ - - . . - , ,______
Gelen karşılık okundu ve icabı {görüşüldü: 

(lerçi Zonguldak mahkemesince bu paranın 

verilmesine önceden karar verilmişse de şirke

tin bu karan temyiz; etmesi üzerine Temyiz 

mahkemesinin nakzettiği ve bu nakza göre 

yeniden yapılan duruşma sonunda davanın 

' reddine karar verilerek kararın Temyiz mah

kemesince de tasdik edildiği ve bu suretle Ha

şan Çavuşun açtığı davanın sonradan tama- 

jııile aleyhine neticelendiği anlaşılmış ve Tem

yiz mahkemesince tasdik edilerek katiyet kes- 

beden bir işin hıcolenmesine vo buna karşı bir 

karar verilmesine imkân bulunmamış olmakla 

burasmın Haşan Çavuşa anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

85 19-1IX-1935

504 Memed Ahmet. 
Y fo  , ^2. Mst.

Fen ve imalât şube- 

; sinden 6/1626 sn. 

Ur. Bnb.

928 nasplı benzer- 

lerüe beraber terfii.

1928 senesinde sanayii harbiye sınıfından ter

fi ettirilen benzerlerle beraber terfi edebil

mek üzere nasbinin 928 olarak düzeltil

mesi hakkında zat işleri son tetkik mercii encü

menine yaptığı müracaatin yanlış telâkki edile

rek dileği reddedildiğinden ve maksadı ise nas- 

bmm 928 olarak düzeltilmesinden ibaret oldu

ğundan işinin o suretle incelenerek hakkının 

meydana çıkarılmasını ve bu suretle iki senelik 

mağduriyetinin bir senesinin telâfi edilmesini 

isteyen binbaşı Memed Ahmedin Yüksek Reis

liğe sunduğu arzuhal encümenimize verilmekle 

M. M. Vekâletine gönderilmişti;

Gelen karşılık okundu ve icabı aramızda gö

rüşüldü :

13 haziran 1929 tarih ve 1494 sayılı terfi ka

nununun neşrinden önce, deniz subaylarının 

terfileri sıra ile olmayıp, toplanan terfi komis

yonları tarafından intihab suretile yapıldığı ve 

bundan ötürü sanayii harbiye l)inbaşısı Memed 

Ahmedin 1928 de intihab edilmeyip ancak 1494 

sayılı kanunun neşrinden ve denizde intihab usu

lü kaldırılarak sıra takib edilmeğe başlanıldık

tan sonra 1929 da binbaşılığa terfi ettiği ve de

niz ve kara mahrutu 851 sayılı mahrut talimatı

na göre 1931 de ihdas edilmiş olup Memed Ah

medin ise bu tarihten iki sene önce senedi meş

rut vererek 21 ağustos 1929 da arzusile kara
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i Emin ve arkadaşı 

748 1 Yusufoğlu.

Korukla köyünden. 

Urfa.

Ziraat bankasına o- 

lan borçlarının faiz

lerinin düzeltilmesi.

raahrutu şartlarına tâbi sanayii harbiye smıfına 

geçmiş olmasından ve şimdi de deniz mahrutun- 

da bulunan hem nasplı emsallerinden yukarıda 

yazılı olan mahrut talimatına göre bir sene sonra 

terfii icap edeceği ve şu hale göre Memed Ah- 

medin nasbmın 3-8-1929 dan 30-8-1928 e düzel

tilmesine ve ona göre terfi ettirilmesine imkân 

olmadığı anlaşılmış ve yapılan bu işte bir düzen

sizlik görülmemiş olmakla keyfiyetin bu suretle 

kendisine anlatılmasma karar verildi.

Karar No.

86

K. tarihi 

19-XII-1Q35

Ziraat bankasına olan borçlarmm faizleri 

miktarmda yanlışlık olduğundan bunlarm ka

nunî surette düzeltilmesini isteyen Urfanın Kö

rüklü köyünden Emin ve arkadaşlarının Yüksek 

Reisliğe sundukları arzuhalleri encümene ve

rilmekle Ziraat vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılığa bağlı olan Ziraat bankası 

umum müdürlüğünün yazısı okundu ve icabı 

aramızda görüşüldü:

1931 envanterinde yazılı ipotekli ve mütesel

sil kefaletli borçlardan devredilegelmekte olan 

alacakların elde bulunan son senetlerin vadesi 

geçtikten sonra tahakkuk eden bakiyelere göre 

bu bakiyeler tarihinden 24 - VI - 1935 tarihine de

ğin geçen müddet için % 5 faizlerile beraber 2814 

sayılı kanunun koyduğu hükümler icabına uygun 

olarak taksitlendirilmkte olduğu anlaşılmış ve bu 

kanun hükümlerine göre tatbik edilen taksitlen- 

dirme muamelelerinde borçlarmı eski faiz şartla

rı dairesinde yeni senetlere bağlayanlarla bağla

mayanlar arasında geçmiş günler faizlerinin he

sabı bakımından hâsıl olan fark için kanunun mut

lak olan sarahati veçhile muamele yapılmakta 

olup bunun dışında başka bir şey yapılmasına im

kân bulunmamış ve iddia edildiği üzere orta

da bir yanlışlık görülmemiş olmakla burasının ar

zuhal sahiplerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

87 19-XIİ-1935
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Ai’zuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Eıunimeıı kuı*îiTi ve ııe sebepten verildiği

23T ' Fathi Umar.

240^ Eski mülkiye teftiş 

heyeti re'sliğiııden

I 080! ,
Yeşilköy istasyon 

I caddesi No. 2- 

İstanbul.

1009 Nazife Nihat. 

r0ö2 Kale iT>ahalleşinde 

33 No. evde.

: Samsun.

9Ö1 i M. Onur.

1014 Göztepe birinci or

ta sokak No. 9. 

Erenköy - İstanbul

975 Güzide.

1028 Yeğenbey ma. kar

gılar sokak No. 35- 

Ankara.

J[067; Kâmuran H. Eehmi. 

172i! Laleli apartmanları 

1/37 Aksaray.

' İstanbul.
I

10^8 Tahsin.

1153 Hayrettin iskelesi 

Hacı [H. apartmanı

2 nci kat.

Beşiktaş - İstanbul.

1100 İbrahim.

1155 Tûrkali mahallesi 

' Şehid Nuri sokak 

I No. 8 evde mûte- 

kaid binbaşı. 

Reşiktiiş - İstanbul.

Bağlanan aylıklarla 

g. çinemediklerinden 

şikâyet.

Ankara inzibat bölük kumandanı iken iki sene 

evvel ölen Rifattan dolayı altı evlâdile beraber 

kendisine bağlanan aylıkla geçinemediğinden bir 

yardımda bulunması Güzide ve eski tekaüd ka

nununa göre tekaüd edildiğinden vergiler nasıl 

altm farkı ilâve edilmek suretile altı misline 

çıkanimış isede eski kanunla tekaüd edilenlerin 

aylıklarmm da altı misline çıkarılması onur ve 

kocası Eskişehir valisi Nihattan dolayı bağla

nan 20 lira ile geçinememekte olduğundan Ni- 

hadın Mebusan Meclisince olan hizmetleri göz 

önüne getirilerek ya bu aylığmm artırılması 

veyahud hidematı vataniye tertibinden aynca 

aylık bağlanması Nazife Nihad ve yeni tekaüd 

kanununun neşrinden biraz evvel eski tekaüd 

kanunu hükümlerine göre tekaüd edilmiş oldu

ğundan yeni ve eski tekaüd kanunları birleşti

rilerek müsavat suretile aylık bağlanması veya

hud sakıt Hükümet zamanında tecil edilmiş olan 

nısıf fevkalâde zamlarmın olsun geri verilmesi 

eski mülkiye teftiş heyeti reisi Fethi Umar vo 

eski Bursa saylavı olub sonradan Temyiz mah

kemesi birinci reisi iken ölen kocası TTasan Poh- 

miden dolayı bağlanan 41 lira aylıkla geçineme

diğinden bu aylığm arttırılması Kâmiran II. 

Fehmi ve eski tekaüd kanunu hükümlerine göre 

bağlanan maaşlarmın azlığından bahsile yeni 

tekaüd kanunu ahkâmmdan istifade etmelerini 

isteyen binbaşılıktan mütekaid tbrahim ve yine 

binbaşılıktan mütekaid Tahsin imzalarile Yük

sek Reisliğe sunulup encümenimize verilen ar

zuhallerde istenmektedir. Bu arzuhaller birer bi

rer okunduktan sonra icablan görüşüldü:

Arzuhaller sahihlerinin aylıkları, tahsis ta

rihlerindeki mevzuata göre bağlanmıştır. Bunla- 

i  rm dilekleri ise yemden ayn ayn birer hüküm 

konulmasını icab edecek mahiyette olub buna 

, ise encümenimiz salahiyetli değildir. Binaenaleyh

o zamanm meri olan kanun icablarma gön* 

bağlanmış olan bu maaşların ne arttırılmasına 

ne de aynca bir yardım yapılmasına velhasıl 

dileklerinin yerine getirilmesine kanunen imkân
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duldan yer

olmadığının kendilerine bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi 

88 19-)Ör-l935

Reis M. M. Kâ.

Giresun İstanbul Samsun

/. Sökmen Z. Karam ur sal Al. Ulaş

Aza 

Antalya 

Tayfur Sökmen

Aza 

Balıkesir 

H. Karan

Aza 

Denizli 

Şefik Tursan

Aza 

Gazi Anteb 

M Şahin

Aza

Gümüşane

Aza

Mardin

Aza

Ordu

Ş. Erdoğan A. Şatana İsmail Çamaş

Aza

Siird

Şe\>ki Siisoy

Aza

Van

Münib Boya



M

Arzuhal verenlerin 

I  5; sanı ve otur-

*«1 I duklan yer

838 ! Haydar Oûrler.

887 I Askerî fabrikalar U-

' mum müdürlüğü

I mehakim şubesi mü-

! dürü.

 ̂Ankara.

İidâıiSkıiii i ı h w V Y ı l  lırtııirnVıtfıı

Arzuhal hulâfîası Encüıtıen karan ve ne sebepten verildiği

Mesken tazminatmm 

bulunduğu derece 

maaşı üzerinden ve

rilmesi.

Üçüncü smıf askerî hâkim olduğu halde 

kadroda gösterildiği üzere ikinci sınıf askerî 

adlî hâkimlik vazifesini gördüğünden Yüksek 

Kamutayın 805 sayılı kararı veçhile kendisine 

filen ihraz ve işgal etmekte bulunduğu derece 

maaşı üzerinden mesken tazminatı verilmesini 

isteyen Haydar Gürlerin Yüksek Reisliğe su

nup encümenimize verilen arzuhali M. M. 

vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Mesken tazminatının, alınan maaş derecesi 

üzerinden değil filen işgal edilen sınıf dere

cesi üzerinden verilmesi 805 sayılı karar ica

bından oluduğu gibi, esasen Haydar da, Yük

sek Kamutayın 27 - V - 1935 tarihli toplan

tısında kabul buyurulan 2 3 - V ' 1935 tarihli 

mazbatamızda yazılı Azizin ayni vaziyette bu

lunmakta ve binaenaleyh kendisine dahi Aziz 

gibi bulunduğu derece maaşı üzerinden mes

ken tazminatı verilmesi lâzım gelmekte bu

lunduğundan üçüncü sınıf adlî hâkim iken 

<ikinci smıf hâkimliği filen ihraz ve işgal etmiş 

olan Haydarın yukarıda yazılı kararın pek açık 

olan hükmüne dayanarak istemekte olduğu 

tazminat farkının o suretle verilmesine ve 

keyfiyetin M. M. vekâletine bildirilmekle be

raber Haydara da anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

89 24-XII-1935

Rs. . M. M. Kâ. Aza Aza Aza

Giresun İstanbul Samsun Antalya Denizli Oûmüşane

/. Sökmen Z. Karamursal M. Ulaş T. Sökmen Ş. Tursan Ş. Erdoğan

Aza 

İstanbul 

Ali Barlas

Aza 

Mardin 

A. Şatana

Aısi 

Siird 

Ş» Sûsof

Aza 

Sivas 

Z. Başara
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2  adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

857 i Hüseyin.

906 1 Hasanoğlu.
Yarsubay Kemahlı

İstiklâl mücadele

sinde donmuş olan 

ayağmm sonradan 

kesilmiş olmasmdan 

dolayı kendisine 

maaş bağlanması.

İstiklâl mücadelesinde üşütme neticesi ola

rak hasilanmış olan ayağının terhisinden sonra 

kangıren olarak kesilmiş olduğundan bahsile 

kendisine malûliyet üzerinden maaş bağlanma

sını isteyen yarsubay Kemahlı Hüseyinin Zük- 

sek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encüme

nimize verilmekle M. M. Vekâletine gönde

rilmişti.

Gelen karşıhk okunduktan ve M. M. Vekâ

letinden davet edilen memurların verdikleri 

izahlar da dinlendikten sonra bir kere de M. 

M. encümeninin bu iş hakkındaki düşüncesi

nin anlaşılması doğru görülmüş ve keyfiyet 

oradan da sorulmuştu.

Bu iş için M. M. encümeninden verilib 

encümenimize gönderilen karar üzerine key

fiyet yeniden incelendikten sonra icabı ara

mızda görüşüldü:

Bu kararda yazılı olduğu üzere M. M. 

Vekâleti Hüseyinin donma neticesi ayağının 

kesildiğini tasdik etmekte ve fakat 195 sayılı 

tefsire göre tekaüd ve terfiine imkân görme

mekte isede bu zatın ordudaki hizmeti esna

sında maluliyetinin kendini göstermiş bulun

duğu ve hizmette iken donma neticesi damar

larında iltihab başlıyarak kangıren tevlit etmiş 

ve bunun üzerine ayağının kesilmiş olduğu 

gerek elindeki vesikalardan, gerek M. M. vekâ

letinden gelen salâhiyetli zatların verdikleri 

fennî izahlardan anlaşılmıştır. Tefsir fıkrasına 

gelince: bu tefsirde, tekaüd zamanında malûl 

olupta malûliyeti dereceye girmeyen ve fakat 

tekaüd edildikten sonra malûliyeti artmış olan

lara derece maaşı verilemiyeceğini mutazammın 

olub yoksa bu zat gibi vazife icabı olarak 

kendi sunu taksiri bulunmaksızın derceye gi

ren malûliyeti sebebile henüz tekaütlüğünü 

isteyen kimselere teallûku görülmemekte bu- 

lunmuştur. Bu itibarla ihtiyat yarsubay olma

sından dolayı terhis edilmiş olan Hüseyinin 

tekaüd kanununun 28 ve 30 ncu maddeleri 

hükümlerine ve ordudaki hizmet müddetine 

göre tekaüd edilmesi doğru olacağı M. M. 

encümenince mütalea edilmiş ve bu mütaleaya 

encümenimizce de aynile iştirak olunmuş ol

duğundan o suretle Hüseyine kanunca hakkı



- â 8 -
Arzıılıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

olan maaşın bağlanması lüzumunun M. M. 

vekâletine bildirilmesine ve keyfiyetin kendi

sine de anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

90 6-1-936

Rs. 

Giresun 

/. Sökmen

M. M. 

İstanbul 

Z. Karamursal

Kâ. Aza Aza Aza

Samsun Antalya Bursa Oûmûşane

T. Sökmen M, F. Oerçeker Ş. Erdoğan

Aza 

İstanbul 

Ali Barlas

Mardin 

A. Şatana

Aza 

Siird 

Ş. Süsoy

Aza 

Sjvas 

Z. Başar a

Aza 

Van 

M. Boya
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20-1- 1936 l'azartesi

57

58

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Mustafa Vehbi. 

Fırka 2 şube mü

dürü.

Yarbay.

İsparta.

Arzuhal hulâsası | Erıcüınen kararı ve ne sebepten verildiği

Nasbinin

mesi.

düzeltil-

J9 7

sTö

Ökkaş.

Atıfbey mahallesin

de Şebinkarahisarlı 

bakkal Memed va- 

sıtasile.

Ankara.

j Haksız yere nasbi iki sene geri bırakılmış 

j ve bunun neticesi olarak terfi hakkı da vaktile 

I verilmemiş oiub bu ise gadrini mucib oldu

ğundan ve Son tetkik mercii encümenince de 

dileği reddedildiğinden işinin incelenerek hak

kının verilmesini istiyen Yarbay Mustafa Veh- 

binin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, 

Encümenimize verilmekle M. M. Vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen karşılık ile tetkik encümeninin ka

rarı okunduktan sonra icabı görüşüldü:

Yarbay Mustafa Vehbinin 931 ve 932 

yıllarında terfiini koruyacak sicil almadığı 

kendisine gizli olarak iki defa bildirilmiş ol

duğu ve ancak 930 yılındaki sicillinin bu 

günkü rütbesine uygun olmasından ötürü 933 
senesinde terfi ettirildiği anlaşılmış ve bun

dan dolayı terfiinin daha ileri bir tarihe gö

türülmesine kanunî imkân olmadığına dair 

Zatişlerinin son tetkik mercii encümenince ve

rilmiş olan kararın tadiline mahal görülmemiş 

olmakla arzuhalindeki iddialarının yerinde 

olmadığının kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Malûl aylığı bağlan

ması.

Karar No. K. tarihi

91 24-XI1-1935

Büyük savaşta ayak parmaklan donarak 

sonradan kesilmiş olduğundan bu malûliyeti 

için kanunen hakkı olan maaşın bağlanmasını 

isteyen Ahmed oğlu Ökkaşın Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal. Encümene verilmekle 

M. M. Vekâletine gönderilmişti.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzulial hulâsası

1006

1059

Sezai Meriç.

Lise Almanca mu

allimi.

Edirne.

Maluliyet ve terfih 

zamlarmm kesilme

sinden şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı gö

rüşüldü:

Ökkaşın Ankara merkez hastanesinden 

l6-lX-)934 tarihinde almış olduğu son ra

porunda yazılı ayak parmaklarındaki arızasının 

551 sayılı kanunun emraz cetveline uygun 

olmadığı Sıhhat işleri dairesinin kararından 

anlaşılmakta olmasından ve emraz cetveline 

girmeyen bir anzadan dolayı malijliyet aylığı 

bağlanamayacağından dileğinin yerine getiril

mesine imkân olmadığının Ökkaşa anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. 

92

K. tarihi 

24-XiI-1935

c Meşakı seferiyeden mütevellid uzvii kalb» 

hastalığından malûl olarak tekaüd edilmiş ise- 

de son devre muayenesinde maluliyetinin geç

miş olmasından dolayı maluliyet ve terfih 

zamları kesilmiş olduğundan bu günkü malû- 

liyet derecesi göz önüne getirilerek kesilen 

zamların verilmesini ve eğer maluliyeti orta

dan kalkmışsa tekrar muvazzaf sınıfa naklini 

ve bu dilekleri kabul edilemiyorsa kendisinin 

istihdam edilmekte olduğu muallimliğin mük- 

teseb bir hak olarak tanınmak suretile tekaüd 

! maaşı kesilerek maarif meslekine nakli için 

mevcud kanunlar arasındaki telif imkansızlı

ğının tefsir yolu ile kaldırılmasını isteyen 

Ahmed Sezai Mericin Yüksek Reisliğe sun

muş olduğu arzuhal, encümene verilmekle 

okundu ve icabı aramızda görüşüldü.

Son tetkik mercii encümeninin bu husus^ 

taki kararında da yazılmış olduğu üzere Seza- 

inin, kanunun tarifine uygun uzvî bir kalp 

hastalığı olmadığı son muayenesinde tesbit 

edilmiş ve şu suretle bu gönkü malûliyetinin 

terfih ve malûliyet zamlarını almağı icab et- 

miyecek derecede olduğu anlaşılmış olmasın

dan dolayı kesilen bu zamların tekrar verilme

sine mevcud ahkâm müsaid olmadığı gibi esasen 

ordudan her ne suretle olursa olsun ayrılmış 

olanların tekrar muvazzaf sınıfa alınmasına da 

kanunen imkân bulunmamaktadır. Sezainin al

makta olduğu tekaüd maaşı kesilerek muallim-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encüınen kararı ve ne sebepten verildiği

295 

309 I 

85^1 

903 1

Tevfik Sayın.

M. M. vekâleti möş- 

teşarlık mahkemesi 

hâkimlerinden.

lik meslekine nakli için mevcud kanunlar ara

sındaki telif imkânsızlığının kaldırılması hak- 

kındaki dileğine gelince:

Bu da yeniden bir kanun tesisini icabedecek 

mahiyette bulunmasından ve encümenimiz ise 

Dahilî nizanamemize göre mevcud kanunların 

tatbik edilmediğine veya noksan tatbik edil

diğine dair olan şikâyetleri tetkik ile mükellef 

olub ferdî müracaatlar üzerine yeniden kanun 

tesis ve tefsirini teklif etmek salâhiyetini haiz 

bulunmamasından ötürü bu husus hakkında da 

encümence yapılacak bir muamele yoktur. Bu 

sebeblerden dolayı dileklerinin kanunen yerine 

getirilmesine imkân olmadığının Ahmed Seza- 

iye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

93 24-XII-1935

Nasbinin düzeltime- 

si.

341 senesine aid sicilinin o zamanki âmir

leri tarafından geç gönderilmesi ileri sürülerek 

hiç bir taksiri olmaksızın o sene yüzbaşılığa 

terfi ettirilmemek suretile benzerlerinden geri 

bırakıldığmdan ve son tetkik encümenine de 

baş vurmuş ise de müsbet bir netice elde 

edilmediğinden bahsile işinin incelenerek nas

binin düzeltilmesini isteyen Askerî adlî hâkim 

Tevfiğin Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal, 

encümenimize verilmekle M. M. Vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan ve encümene 

davet edilen zatişleri müdürünün verdiği izah

lar dinlendikten ve Tevfiğin getirdilen dosyası 

da gözden geçirildikten sonra icabı aramızda 

görüşüldü;

Arzuhalde bahsedilen sicil Tevfiğin müra- 

racaatı üzerine son zamanda eski sicil âmir

lerinin 1 mart 341 tarihine aid olarak gön

dermiş oldukları sicili olub halbuki yapılan 

araştırmalarda kendisinin o tarihte tebdilhavada 

bulunarak henüz kıtasına iltihak etmemiş oldu

ğu anlaşılmış ve vaktinden onbir sene sonra 

verilen bu sicil üzerine bir muamele yapılma

sına imkân bulunmamıştır. Binaenaleyh son 

tetkik mercii encümeninin bu hususta verdiği 

kararın isabetine encümenimiz de kani bulun-
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^  I adı, sanı ve otur- 

{ dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

563

“600

muş ve bu karann ladiiine mahal görmemiş 

olmakla keyfiyetin bu suretle Tevfiğe anlatıl- 

masma karar verildi.

Karar No. 

94

K. tarihi 

24-XJl-l935

Nurettin.

Jandarma yüzbaşılı

ğından mütekaid. 

Boyacık köyünde 

Hâkim Ata caddesi 

No. 40 evde. 

İstanbul.

Mekteb ve askerlikte 

geçen müddetleri

nin filî hizmete ka

tılmamasından şikâ

yet.

Filî hizmeti harbiye mektebine girdiği ta

rihten hesab edilmediği gibi sonradan yaptığı 

askerlik hizmetinin de filî hizmete katılmamı^ 

olmasından şikâyet eden mütekaid yüzbaşı 

Nurettinin Yüksek Reis'iğe sunmuş olduğu 

arzuhal encümene verilmekle M. M. vekâle

tine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Nurettinin harbiye mektebinde sınıf geç

memesinden dolayı alaya çıkarıldığı ve asker

liğini bitirdikten yedi ay sonra jandarmaya 

girerek sırasile yüzbaşılığa terfi etmiş ve 

9 -II- 1930 tarihinde de 1683 sayılı kanu
nun 3 ncü maddesinin D fıkrasına göre teka

üde sevkedilmiş olduğu anlaşılmıştır. Kamu

tayın 695 sayılı kararının ] ı cni maddesine 

göre kara ve deniz harbiye mekteblerinden 

ancak tahsillerini ikmal ile zabit çıkanların te- 

kaüd müddetleri bu mekteblere girdikleri ta

rihlerde başlamakta olup Nurettin ise tahsilini 

bitirmeyip alaya çıkmış olmasından dolayı 

tekaüdiük müddetinin harbiye mektebine gir

diği tarihten hesab edilmesine ahkâm müsaid 

değildir. Nurettinin askerlikte geçen müdde

tinin filî hizmet olarak hesab edilmesi hak- 

kındeki dileğine gelince; Askerlisini bitirerek 

terhis olunduktan bir müddet sonra jandar

maya girmiş ve sırasile terfi edilmiş olan za

bitlerin tekaüdiüklerinde askerliğe girdiği ta

rihin hizmete mebde ad ve hesab edilmeye

ceği de Kamutayın 669 sayılı kararının be

şinci fıkrası icabından bulunmasına göre buna 

dair olan dileğinin de yerine getirilmesine 

imkân bulunmadığı anlaşılmış olmakla bura

larının Nurettine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

95

K. tarihi 

24-XII-1935
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^  adı, sanı ve otur- 

<(j duklan yer

Arzuhal hulâsası Eîîciiınen kararı ve ne sebepten verildiği

117

120

Cemil.

Mütekaid miralay. 

Valide çeşmesi mey

danı sokak No. 19 

Beşiktaş - İstanbuL

kanunsuz olarak ay- i 

lığmdan kesilen mu-, 

vazene vergilerinin 

geri verilmesi.

551 numaralı kanuna göre verilen terfih 

zamları hiç bir vergiye tâbi tutulmayacağı 

için muvazene vergisine de tâbi olmaması 

lâzımgeleceğinden şimdiye değin kanunsuz 

olarak kesilen muvazene vergisinin geri veril

mesini ve bundan sonra da kesilmemesini is

teyen Miralay Cemilin Yüksek Reisliğe'sundu

ğu arzuhal encümene verilmekle Maliye vekâ

letine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

1030 sayılı muvazene vergisi kanununun 

birinci maddesi tekaüd ve sair zat aylıklarını 

vergi mevzuu için almış ve istisnaları gösteren 

beşinci fıkrası da « her ne unvan ile olursa 

olsun bir aylık istihkak miktarı yirmi lirayı 

geçmiyen bilumum resmî ve gayri resmî 

memur ve müstahdemlerle tekaüd ve zat 

maaşı sahiblerinin» istihkaklarını bu vergiden 

istisna etmiştir. Terfih zamları da tekaüd ma

aşlarına mülhak ve zat maaşları unvanına dahil 

bir maaş cüzüdür. Binaenaleyh 18Q0 sayılı 

kanunda terfih zamları için bir istisna kabul 

edilmemiş olmasına göre vergi mevzuuna 

girmekte olan bu zamlardan muvazene vergisi 

kesilmesi kanun hükmü icabındandır. Bu 

itibarla Cemilin şikâyeti yerinde olmadığının 

ve dileğini yerine getirmeğe kanunen imkân 

bulunmadığının kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

96 24-XII-i 935

Rs. 

Giresun 

OL. i. Sökmen

M. M.

İstanbul 

Z. Karamursal

Kâ. 

Samsun 

M . Ulaş

Aza 

Antalya 

T. Sökmen

Aza 

Bursa 

Af. Fehmi Gerçeker

Aza 

Denizli 

Gl. Tursan

Aza 

Gümüşane 

S. Erdoğan

kza. 

İstanbul 

ALİ Barlas

Aza 

Mardin 

A. Şatana

kl2i 

Siird 

Ş. Süsoy

Aza 

Sivas 

Z. Başara

Aza 

Van 

M ünif Boya
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273 ! 

287 '

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

İsmail ve ar.

Köy ekicileri. 

Nizip.

Gazi Anteb.

Arzuhal hulâsası Enciun(3iı kai'ii 'c ııe sebepten verildiği

Hasankeyf tütünleri

nin başka yerlerde 

de ekilmesine mü

saade olunması.

775 1 Tevhide.

824 ‘ Cemal kızı.
i Osmen ağa mahal

lesi Kuşdili No. 38 

evde.

Kadıköy - İstanbul.

Babasından dolayı 

evvelce almakta ol

duğu maaşın yeni

den tahsisi.

Hasankeyf tütünleri yalmz Gazi Anteb 

merkezine hasredihniş isede bu cins tütünün 

Nizibde de yetişebilmekte olduğundan bahsile 

bunun başka kaza ve köylerde de ekilmesini 

istiyen Nizib ekicilerinden Aziz ve arkadaş

larının Yüksek Reisliğe sundukları arzuhal, 

Encümene verilmekle Gümrük ve inhisarlar 

vekaletine gönderilmişti.

Gelen karş'lık okundu ve icabı görüşüldü:

Hasankeyf tütünleri yalnız Mısır piyasasın

da satılmakta ve senelik sürümü miktarı da 

mahdut bulunmaktadır. Bunların Mısır piyasa

sındaki şöhretini korumak ve değer fiatile 

satılabilmesini temin etmek için istihsal mik

tarını çoğaltmamak ve istihsali bu mıntakada 

en iyi tütün yetiştiren Gazi Anteb merkezine 

hasretmek zarureti görülmüş ve bu cihet 

Gazi Anteb valiliğinin ve ticaret odasile 

Türkofis Mısır şubesinin raporlarile de te- 

eyyüt etmiştir. Binaenaleyh bu cins tütünün 

daha aşağı derecede tütün yetiştiren başka 

yerlerde de ekilmemesi için vekâletçe itti

haz edilen tedbir encümence isabetli gö

rülmüş ve Aziz ve arkadaşlarının dileklerini 

yerine getirmeğe imkân bulunmamış olmakla 

buralarının kendilerine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

97 6 - I - 1936

Babası dördüncü ordu levazım dairesi şube 

müdürlerinden Cemalden dolayı bağlanmış 

aylığı, evlenmesi üzerine kesilmiş isede sonra

ları kocasından boşanmış olduğundan bahsile 

bu aylığın yeniden tahsisini isteyen Tevhidenin 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, En

cümene verilmekle M. M. Vekâletine gönde
rilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

1683 sayılı tekaüd kanunu, iadeten tahsis 

muamelesini ortadan kaldırmış olup ancak 

e/velki tekaüd kanununun meriyeti zamanında 

dui kalmış olanların bu kanun hükmünden 

istifade edebilecekleri Kamutayın 695 numa

ralı karan iktizasından bulunmasına ve Tevhi-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları ver

Arzuhal hulâsası Enciinu 'n kara?'! ve ne sebepten verild iğ i

4316

7125,

Eyüb.

Ardos köyü halkı 
namına muhtar. 
Kars.

1101

U56'

Zûlfikar.
Manisa hapisanesin- 
de.

Veıgi borçlan do- 
layısile sıkıştınl- 
dıklarından şikâyet.

Kalan ceza müddet
lerinin bağışlanması

denin ise 1683 sayılı kanunun meriyetinden 

sonra yani 6-V-1935 tarihinde kocasından 

ayrıldığı Kadıköy nüfus memurluğunun nüfus 

kaydı kâğıdından anlaşılmakta bulunmasına 

göre bu maaşın yeniden bağlanması hakkın- 

daki dileğinin yerine getirilmesine imkân ol

madığının Tevhideye anlatılmasına karar verild/.

Karar No.

98

K. tarihi 

6-1- 1936

Vergi bakayasından olan borçlarından do
layı sıkıştınldıklanndan bahsile Ardos köyü 
lıalkı namına şikâyette bulunan Muhtar Alinin 
Yüksek Reisliğe çektiği tel yazısı encümeni
mize verilmekle Maliye vekâletine gönderil
mişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü. 
^\uhtar Alinin dileği, maktu arazi vergi

sinden olan bakaya borçlarına aid olduğu an
laşılmış ve 2566 sayılı kanunun altıncı mad
desinde arazi vergisine dair yazılı olan hüküm
lerin maktuan vergi alınan yerlerin arazi vergi
lerine de tatbik ve teşmili doğru olacağına 
göre bu madde mucibince arazi vergisi baka
yasından 1340 nıalî yılından sonra umumî 
tahriri yapılmış olan yerlerde 933 ve henüz 
tahriri yapılmamış olan yerlerde dahi 1931 
malî yılı sonuna kadar olan seneler bakayası
nın sekiz senede taksitle tahsil ye terkin hü
kümlerinin tatbiki icabederek keyfiyet Vekâ
letten o yolda Kars Vilâyeti Defterdarlığına da 
yazılmış olmakla burasının tel yazısını gönde
ren Muhtar Aliye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

99 6-1-1936

Hapishane köşelerinde sefil ve perişan bir 
halde olduklarından bahsile kalan ceza müd- 
detleıinin bağışlanması Manisa hapishanesindeki 
ceza mahkûmları namına Zülfikar imzasile 
Yüksek Reisliğe çekilib Encümenimize verilen 
tel yazısmda istenilmektedir.

İcabı aramızda görüşüldü:
Bu mahkûmların türlü suçlardan dolayı 

haklarında verilen hükümler katiyet kesbetmiş
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

682

”728

534

571

Ama Şükrü. 

Battaloğlu. 

Kaleboğazı mahalle

sinde.

İstanbul.

İmtihanda kazanmış 

olduğu imamhk ve 

hatibliğe tayini.

249

260

Ragıb Kemal Can- 

tûrk.

Erkânı Harbiye mi

ralay mütekaidi. 

Akjam, Kurun ga

zeteleri umumî mu

harriri.

İstanbul.

Haksjz yere tekaûd 

edildiğinden şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

olmasına ve kendilerinin af kanunundan istifa

de etmedikleri anlaşıldığı gibi ortada hususî 

affa mazhar olmalarını mucib bir sebeb de bu

lunmamasına göre dileklerinin yerine getiril

mesine mahal ve imkân görülmemiş olmakla 

burasının kendilerine bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

100 6-1-1936

Iskilibin lîayat nahiyesindeki Pmirbey 

camiinin imamlık ve hatibliği için açılan 

imtihanda kazanmış iken âma olması ileri sü

rülerek evkafça tayinine müsaade edilmediğin

den şikâyet eden Hafız Şükrü imzasile Yüksek 

Reisliğe sunulup encümene verilen iki arzuhal, 

Evkaf umum müdürlüğüne verilmişti.

Gelen karkşılıkta: bu caminin imamlıkla 

hatibliğinin bir zate tevcihi lâzımgelmekte 

olup halbuki Şükrünün âma olması Diyanet 

işleri tarafından hazırlanan hütbelerin doğru 

okunamamasını mucib olabileceğine göre bu 

cihetlerin Şükrü uhdesine tevcihi muvafık 

görülmediği yazılmış ve esasen bu gibi işle

rin tetkik ve ifası, salâhiyetli makamm tak

dirine bağlı olmasına göre encümence bu şi

kâyet hakkında yapılacak bir muamele bulun

mamış olmakla keyfiyetin Şükrüye anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

101 6-1-1936

Trablusgarb ve İrak gibi yurdumuzun 

uzak ve en çetin yerlerinde ve bilhassa Bal

kan savaşında yaptığı hizmetlerine karşı garaz 

neticesi olarak haksız yere tekaüd edilmiş ol

duğundan ve saireden bahisle bu durumu 

incelenerek uğradığı gadrin ortadan kaldırıl

masını isteyen miralay mütekaidi Ragıb Kemal 

Cantürkün Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal, 

encümenimize verilmekle keyfiyet M. M. ve

kâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı aramızda 

görüşüldü:

Albay Ragıb Kemel Cantürk, esasen teka-
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Arzuiıal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

1285
7092

4250
7056

Haşan ve ar. 
Ekinci
Gazi Anteb.

Hakkı ve ar. 
Mahmudoğlu 
Yenişehir. 
Bursa.

Ziraat bankasına o- 
lan borçlarının uzun 
vadeli bölümlere 
bağlanması.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ûdlüğünü istemiş olmakla beraber 325 tarihli 
tekaüd kanununun 2 nci maddesi hükmüne 
göre tekaüde sevkedilmiş ve ordudaki hiz
metlerine karşı kendisine tekaüd aylığı da bağ
lanmıştır. O tarihteki mevzuata göre bağlanan 
bu aylığın arttırılmasına imkân olmadığı gibi or
dudan her ne suretle olursa olsun aynlanların 
yeniden muvazzaf sınıfa alınmasına da ahkâm 
müsaid değildir. Arzuhali hakkında encümence 
yapılacak bir muamele olmadığının kendisine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No.
102

K. tarihi 
6-1-1036

Kuraklık ve ekonomik darlık yüzünden, Zi
raat bankasına olan borçlarını veremediklerin
den, bunların uzun vadeli bölümlere bağlan
masını isteyen Bursa Yenişehrinden Mahmud
oğlu Hakkı ve arkadaşları tarafından Yüksek 
Reisliğe gönderilen arzuhal ile yine ayni dilek 
hakkında Gazi Antebden Ekinci Haşan ve ar
kadaşlarının sundukları telyazısı Encümeni
mize verilmekle Ziraat vekâletine gönderil
mişti.

Gelen karşılıklar okunduktan sonra icabı 
görüşüldü.

Bu karşılıklara göre dilek sahihlerinin 
borclarile alâkadar olmamış ve hesablarını 
mevzu usul dairesinde tecile bile yanaşmamış 
oldukları gibi Yenişehir mıntakasında çitfcinin 
kuraklıktan gördüğü zarar vaktile nazara alı
narak bu yüzden mahsulleri hasara uğramış 
olan borçluların, bordan uzun vade ve tak
sitlerle tecil edilmiş olduğu ve bu itibarla 
borçlarını kuraklıktan veremedikleri hakkında- 
ki iddianın da varid olmadığı anlaşılmış ve 
binaenaleyh bankanın usulü dairesinde yaptığı 
takibat zaruri görülmüş olmakla dilekleri hak
kında Encümence bir muamele yapılmasına 
imkân olmadığının arzuhali ve telyazısını 
gönderenlere anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarih 
103 6-1-1936
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Arzuiıal vert'Jılcriıı 

adr, satır ve (»tnr- 

(lukları yer

Arzuhal hulâsası r]nciüiıen karan ve ne sebepten verildiği

258 I Perihan.
272 ; Küçük Esat bağlarına 

' giden yolda No .48 
' bağ evinde.

Ankara.

Babasından dolayı | 
bağlanjp sonradan 
kesilmiş o'an aylığın 
yeniden verilmesi. ı

707 Etem Ertuğrul.
753 ; Eski nahiye nüfus 

I memuru Alucra va
ridat kâtibi 
Alucra.

415Q Mahmud.
6961 Eski Musab^yli nüfus 

mcııuırü K;ıı.'’.c.'ib y 
; İl vt‘ ı;ı h 1 r ( si 
1..I İl., ru.
Ankara.

Açık maaşı verilme
sine dair olan Şûra 
kararının infaz edil
memesinden şikâye.

Çatalca mutasarrıflığından tekaüd edilmiş 
olan Oeneral Haşan Hüsnüden dolayı kendisine 
bağlanmış ve yüzbaşı Cemaleddin ile evlen
mesinden ötürü kesilmiş olan aylığının koca 
sından boşanmış olduğundan bahsile , yeniden 
tahsisini isteyen Perihanın Yüksek Reisliğe 
sunduğu arzuhal, encümenimize verilmekle 
Dahiliye vekâletine gönderilmişte

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
1683 sayılı tekaüd kanunu, bu gibi haller

de iade suretiie maaş bağlanması esasını 
kabul etmemekte ve kanuna aykırı muamele 
yapılmasına ise, imkân bulunmamakta olmasın
dan dolayı dileği yerine getirilemeyeceğinin 
Perihana anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi
104 6-1-1936

Gazi Antebin Musabeyli nahiyesi eski nüfus 
memuru Mahmud ile Koyulhisar kazasına bağlı 
Naipli nahiyesi eski nütus memuru Ertuğrulun 
Yüksek Reisliğe sunmuç oldukları arzuhallerde 
bu nüfus memurluklarının Irğvedilmiş olma
sından dolayı kendilerine aç'k maaşı verilme
sine Devir t şûrası deavi da iresince karar veril
mişken bu kararm yorire getiril <̂ 'diğinden 
şik'yet eliitîK^vi üz; rine bu arzıılır'V- L. iliye 

:-t !! . Ö ' i.
' 1 I, kaı\jlj. i, 1 » i 1 I ,!ı k m \ e . ı ci: ■ re 

uavet edilen ba'âhiy* tii nit'iııuriarla görüşül
dükten sonra, bu husustaki kararların katî ve 
infazı lüzumlu olduğu ve binaenaleyh Mahmud 
ile Ertuğrulun Şûra kararında yazılı olduğu 
üzere vazifelerinin lâğvi tarihler-nden itibaren 
kendilerine kanunca açık maaşı verilme
si zarurî bulunduğu encümence iieri sü
rülmüş ve bunun üzerine Şûra kararının 
infazı ve binaeiıaleyh bu eski nüfus memurla
rının istihkakları olan maaşların verilmesi hu
susunun vekâletçe Giresun ve Gazi Anteb 
vilâyetlerine tebliğ edildiği ahiren anlaşılmış 
olmakla dilekleri bu suretle yerine getirildi
ğinin arzuhal sahiblerine bildirilmesine karar 
verildi.

Karar No. K. tarihi
105 6-1-1936
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

4313!

7122

M. Yılmaz. 

Akpınarda. 

Malatya.

366

388

Abdullah ve ar. 

f'vciköy muhtarı 

Mayora.

Saimbeyli.

Malatya Ziraat ban

kası müdürünün ih- 

tilâs ettiği.

Saimbeyli mahke

mesinin kaldırılma

ması hakkında.

Encümen ka]*aı*ı ve ne sebepten verildiği

Malatya Ziraat bankası müdürünün ihtilas 

ettiği ve keyfiyetin Cümhuriyet Müddf.'i umu

miliğine de ihbar edildiği hakkında Akpınardan 

Yılmaz imzasile Yüksek Reisliğe çekilen tel

graf Encümenimize verilmekle Ziraat Vekâle

tine gönderil ilişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü.

Muhbir \'ılmazın para mukabilinde her 

hangi bir memur hakkında tezviratta bulun

mağı sanat haline koymuş olduğu ve bankadan 

çıkarılan iki kişinin teşviklerile bu ihbarı uy

durmuş olması muhtemel bulunduğu ve nite

kim müddei umumilikçe yapılan tahkikat ne

ticesinde de orta ia kanimi bir suç g ö ıü İ  Mre- 

■ii.yı, vr bi!i ı :n l;’ h rrb ı yrı^.h'i l.u ılılı, r ü- 
z ;) i. b. ıı'ıc. ca li i: r  ı ı l icn  u .ü .c i i i-
şin \ ı r < c ığ i  l a p o j ;  i^ö^e ıJaıî bht d( n bir 

karar ittihazına lüzum hfsıl olursa ona göre 

muktezası ila kılınacağı anlaşılmış olmakla 

burasının Yılmaza bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

106 6-1-1936

Saimbeyli kazasındaki mahkemenin kaldı

rılması aklkalı olanların uzak kazaya gitme

lerini ni icab etmekte ve bu yüzden pek çok 

müşkülât çekilmekte olduğundan bur^a bir 

son verilmesini isteyen muhtar Abdullah ve 

arkadaşlarının Yüksek Reisliğe çekmiş olduk

ları lelyazısı encümenimize verilmekle Adliye 

vekâletine gÖMderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Saimbeyli Hâkiminin yeni hâkimler kanu

nuna göre hizmetine son verilmiş olmasından 

dolayı bu hâkimlik bir müddet açık kalmış 

isede adlî işlerin yüzüstü kalmaması için bu

rasının sonradan Fekeye bağlanmış ve Feke 

müddei umumisine, Saimbeyli Hâkimliğini de 

yapması salâhiyeti verilerek kendisinin oraya 

gönderilmiş olduğu ve bu suretle Saimbeyli 

adlî işlerinin Saimbeylide görüleceği ve mah

kemenin kaldırılmasına dair bir tasavvur bu

lunmadığı anlaşılmış olmakla buralarının 

muhtar Abdullaha bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

“  1Ü7 6-1-1936’
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1^0

199

Salih ve ar. 

Bıçakçızade Mah- 

mudpaşa kapısı Ay

nacılar No. 18. 

İstanbul.

Kazanç vergisi nis- 

betkrinin indiril

mesi.

160

167

Agâh.

Ömeroğlu.

İsmet paşa mahalle

sinde Tahta minare 

sokak No. l de 
Ankara.

Hapishanede kaldığı 

müddet maaşlarının 

verihnesi ve hide- 

matı vataniyeden 

aylık bağlanması.

Yerli masnuat ve halıcılıkla iştigal eden 

antikacıların umumî harptı n evvel çok zarar 

gördükl rinden bahisle kazanç vergisi nisbet- 

lerinin tenzilini isleyen Salih ile arkadaşları 

tarafından Yüksek Reisliğe sunulub encüme

nimize verilen arzuhal, Maliye vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Antikacıların vaziyeti itibarile 1934 sene

sinde çıkan ka/anç kanununda vergi nisbet- 

lerinin gayrisafî iradlanndan yüzde yüz olarak 

tayin edilmiştir. Bururla b< r^ber iradları 

üzerinden vergi vermek istemeyenler beyan

name esasına göre vergi vermek hakkını ha z 

olduklarından zararda bulundukları kanaatinde 

olanlar bu haklarını kullanabileceklerdir. Bu 

itibarla kanunda tayin edilen nisbetin değişti

rilmesini mahal ve imkân bulunmamış olmakla 

burasının arzuhal sahihlerine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. 

108

K. tarihi 

6-1-1936

İstanbulun işgali esnasında zeytin burnun

dan Millî orduya silâh sevkedilmek üzere çalış

makta iken buna engel olan bazı kimselerle 

müsademeye mecburiyet hâsıl olması neticrsi 

olarak bekçi Eyyübü öldürmesinden dolayı 

15 seneye hüküm giymiş ve beş sene hapiste 

yattıktan sonra İstanbulun kurtulması üzerine 

salıverilmiş olduğundan ve bu gün ise perişan 

bir vaziyette bulunduğundan bahsile hapis 

yattığı müddet maaşlarının verilmesini ve ken

disine hidematı vataniye tertibinden aylık 

bağlanmasını isteyen Ömer oğlu Agâhın Yük

sek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal encü

menimize verilmekle Dahiliye vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı aramızda 

görüşüldü: Bu gibilerin hapishanede geçirdik

leri müddet maaşlarının verilmesine veya 

kendilerine ayrıca maaş bağlanmasına dair bir 

hüküm olmamasından ve kanun dışında mua-
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Eîıcümen kararı ve ne sebepten verildiği

mele yapılmasına ise imkân bulunmamasından 

dolayı dileğinin yerine getiriiemiyeceginin 

Agâha anlatılmasına karar verildi.

Karar No K. tarihi

109 6-1-1936

Rs. 

Giresun 

/. Sekmen

M. M.

İstanbul 

Z. Karamursal

Kâ. Aza 

Antalya 

T. Sökmen

Aidi 

Bursa 

M. F. Q er çeker

Aza 

Gûmüşane 

Ş. Erdoğan

Aza

İstanbul 

A. Barlas

Aza 

Mardin 

A. Şatana

Aza 

Siird 

Ş. Süsoy

Aza 

Sivas 

Z. Başara

Aza 

Van 

M . Boya
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

293

307'

M. Şakir Yalnızoğlu 

Avukat.

Büyük kardiçali ha

nında No* 2/3 

İzmir.

Hâkimliğe tayin 

edilmediğinden şi

kâyet.

193

202
Ahmet ve ar. 

Küçük Çamurlu 

muhtarı 

Göksün.

Köylerinin Göksuna 

bağlanması.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Bir hâl;inıli£e tayini hakkmdaki müracaat- 

lerinden netice çıkmadığından ve saireden 

bahsile hakkındaki hükmün kaldırılmasını ve 

bu dilfği kabul edilmezse bu günkü Fakülte 

programlarına göre imtihanmın yapılmasını 

isteyen avukat Şakirin Yüksek Reisliğe sun

duğu arzuhal, Encümenimize verilmekle Ad

liye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Kuzzat mektt binden mezun olan ve Ankara 

mahkemei asliyesi liukuk Reisliğinden istifa 

suretile ayrılmış bulunan Şakirin 25^6 sayılı 

hâkimler kanununun muvakkat 2 nci madde

sinin altıncı b ndine göre artık hfkiiıılik nıes- 

Ifkin.- almımıyrıci'. ■ 1 h.'kimlİA içm 

şı^nları haiz oluu.y. ıı hu gibiler.n ım i ıh .  ı.la 

yrnidtn hfkimlik mesKkinc alınmaları ıçın 

hâkimler kanununda bir hüküm olmamasından 

dolayı bu dileğinin de yerine getirilmesine im

kân olmadığının kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

110 7-1-1936

Saimbeyliye bağlı büyük ve küçük Çamur- 

cu, Yogunoluk, Hacıkodal ve CodJen köyle

rinin Saimbeyliden alınarak Göksuna bağlan

ması için yaptıkları müracaata cevab alama

dıklarından şikâyet eden bu köylerin muhtar

ları tarafından Yüksek Reisliğe çekilen tel 

yazısı Encümene verilmekle Dahiliye Vekâle

tine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü.

Seyhan umumî meclisi toplantısında evra

kın tetkik edilerek noksan görülen malûmatın 

tamamlanması için kaymakamlığa yazıldığı ve 

alınacak neticeye göre kanunî merasimin ya

pılacağı anlaşılmış \e Meclisi umuminin salâ

hiyeti içinde olan bu dileğin oraca incelene

rek yerinde görüldüğü takdirde icabına bakı

lacağı tabiî bulunmuş olmakla burasının tel 

yazısnıı gönderenlere bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K.tarih

111 7-1-1936
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^867

4^24

7028

431

457

104J

”1096

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Hulusi.

Mütekaid askerî hâ

kim.

Acıçeşme camii kar

şısında 2 No. evde 

Kasımpaşa- İstanbul

Murad Kınmtay. 

Emir Alioğllarından 

Ekmekçi esnafından 

Ulukışla.

İ134| M. Tevfik.

1191 j Mardin Ağır Cf za 

nuılıkemesi azalığın- 

dan mütekaid. 

Niğde.

1 0 ^
320

Hikmet Güngör. 

Kılınç arslan mahal

lesinde Hanlar soka

ğında No. 6 evde. 

Ankara.

6950

İbrahim Asım.

M. Sıtkı Zeyneb ve

kili.

Hayrettin çavuş ma. 

Selimpaşa taşcami 

No. 8 evde. 

Üsküdar - İstanbul

Arzuhal hulâsası

Haklarında

Şûrasınca

kararların

dileklerinin

getirilmesi.

Devlet

verilen

tetkikile

yerine

Yunanistandaki mal

larına kıymet tak

dir edilmediğinden 

şikâyet.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Hakkı olan tekaüd ikramiyesinin verilme

sini isteyen Hâkim Hulusi, mektum kazanç ve 

Hazine harç vergilerinden islediği ikramiye

lerin verilmemesinden şikryet eden Murat 

Kınmtay ve yeni hakimler kanununun muvak

kat A maddesine göre hakimlikten çıkarıl

makla beraber avukatlıktan da menedildiğin- 

den elindeki ruhsatnameye göre avukatlık yap

masına müsaade edilmesi dileğinde bulunan 

Tevfik, kendisine haksız yere isnat edilen ida

resiz ve ehliyetsizlikten ötürü Keşanın birinci 

mıntaka memurluğundan çıkarılarak tekaüde 

seykedilmiş olduğundan şikâyet eden Hikmet 

Güngör imzasile Yüksek reisliğe sunulan arzu

haller encüa'enimize verilmekle okundu ve 

icabı görüşüldü:

Bu arzuhal sahiplerinin ayrı ayrı Devlet 

Şûrasına da başvurdukları ve işlerinin Deavi 

dairesince incelenerek dileklerinin redde

dildiği anlaşılmıştır. Deavi dairesi kararları 

mahkeme kararları mahiyetinde ve kati bir 

şekilde olub bunları Kamutayın 803 sayılı 

kararı veçhile tetkik etmeğe encümenimiz 

salahiyetli değildir. Bundan dolayı bu arzu

haller hakkında encümence bir muamele 

yapılmasına imkân olmadığının kendilerine 

aniatılnıasma l̂ ar̂ ’  ̂ veril ii.

I'';tm '  ̂o . K. tarihi
I 12 7-1-1936

Yunanistanda terkeyledikleri bir ev ile bir 

arsaya kıymet takdir edilmediğinden şikâyet 

eden Sıtkı ve Hatice Zeynebin vekilleri İbra

him Asım tarafından Yüksek Reisliğe sunulub 

Encümene verilen arzuhali üzerine keyfiyet 

Maliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılıkta: Bu iş için gayrimübadiller 

Temyiz komisyonunca ittihaz edilen karar su

retinin gönderildiği bildirilmiştir.

Bu karar sureti okunduktan sonra icabı 

aramızda görüşüldü.

Yunanistanda mal bırakdıklannı iddia eden 

bu zatler hukukî vaziyetlerini zamanında tes- 

bit ettirmemişlerdir. Halbuk' Yüksek Kamutay

ca da kabul ve tasdik edilerek meriyet iktisab
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dukları ver

Arzuhal hulâsası EneiİTTien kararı ve ne sebepten verildiği

etmiş olan mukavelelere göre muhtelit müba

dele komisyonuna müracaat edipte komisyo

nun işini bitirdiği zamana değin gayri mübadil 

sıfatlarını tayin ve tesbit ettirmemiş olan kim

selerin bu sıfatlarının tayinine imkân görüleme

mektedir. Binaenaleyh her hangi bir kimsenin 

gayri mübadil sıfatı alıdl hükümler daresinJe 

tevsik oiuıımadiKça kendisine istihkak tayin 

ve takdiri bahse mevzu olamaz.

Arzuhal sahibinin bu dilek için vaki olan 

müracaatının da gayri mübadiller komisyo

nunca bu sebeblerden ötürü reddedilmiş ol

duğu anlaşılmaktadır. Bundan dolayı Sıtkı ve 

Hatice Zeynebin Yunanistanda bıraktıklarına 

iddia ettikleri mal hakkında bu açık hüküm

lere göre Encümenimizce bir şey yapılmasına 

imkân görülemediğinin arzuhal sahibine anla

tılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

113 7-1-1936

Rs. M. M. Kâ.

Giresun İstanbul Samsun

/. Sökmen Z. Karamursal M . Ulaş

Aza 

Antalya 

T. Sökmen

Aza 

Bursa 

Al. F. üerçeker

Aza

Oümüşane

Erdoğan

Aza 

îsaubul 

A. Barlas

Azdi 

Siird 

Ş. Süsoy

Aza 

Van 

M . Boya
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315

333

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Sabriye Sezer. 

Osman Karısı.

Yassı Hûyûk köyün

den.

Acıpayam.

Denizli.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

8 çocuğunden Öme- 

rin Orta mektebe 

yazılması ve ikra

miyesinin de veril

mesi.

Ahmed.

Çıplak oğlu. 

Tabakhane mahalle

sinde Tabaklar bir

liği namına.

Simav - Kütahya

Beden kuvvetile iş 

yapan Tabakhanelerin 

istihlâk vergisinden 

muaf tutulması.

8 çocuk sahibi olduğundan ve bunları tahsil 

ettiremediği gibi kanunen kendisine verilmesi 

lâzımgelen ikramiyeyi de almadığından bahsile 

bu çocuklardan Ömerin orta veya lise mek

teplerinden birine parasız yatılı olarak yazıl

masını ve ikramiyesinin de verilmesini isteyen 

Sabriyenin Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal 

encümenimize verilmekle Maarif vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Lise ve orta mekteblere parasız yatılı tale

be 915 sayılı kanuna göre imtihanla alınmakta 

ve geçen sene girdiği imtihanda kazanmadığı 

anlaşılan Ömerin imtihansız bir mektebe de 

alınmasına imkân bulunmamaktadır.

Şu var ki, Ömer ders yılı başında yapılacak 

imtihana girer ve kazanırsa bir mektebe para

sız ve yatılı olarak alınacağından o zamana 

kadar derslerine çalışarak hazırlanması lâzımdır.

Sabriyenin sekiz çocuk sahibi olmasından 

dolayı kanunen hakkı olan ikramiyeye gelince; 

arzuhal Sıhhat ve İçtimai muavenet vekâletine 

gönderilerek bu ikramiyesinin usulen Sabriyeye 

verilmesi bildirilmiş olduğundan bu sekiz 

çocuğu kendisinin doğurduğunu gösterir nüfus 

idaresinden alacağı vesikayı bağlayarak arzu

halle bu vekâlete başvurması icab etmektedir. 

Buralarının Sabriyeye anlatılmasına karar verildi.

Karar No.

114

K. tarihi 

9-1-1936

Sermayelerinin azlığından ve imar ettik

leri derilerin iptidaî ve ancak rençberlerin 

ihtiyacına kâfi gelebilecek bir vaziyette oldu

ğundan bahsile beden kuvvetile iş yap n ta

bakhanelerinin istihlâk vergisinden muaf tutul

masını isteyen Simav kazası Tabaklar birliği 

namına Ustabaşısı Çıplak Ahmedin Yüksek 

Reisliğe sunduğu arzuhal encümenimize veril

mekle Maliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü.

Gerçi 2458 sayılı kanunda tabakhanelerde 

yapılan deri mamulâtından da vergi alınacağı 

yazılı bulunmuş isede sonradan çıkan yeni 

istihlâk vergisi kanunu bu gibilerin durumunu
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

298 M. Kâzım Altmay. 

312 Eski tahrirat kâtibi. 

Şarki Karaağaç. 

İsparta.

Bir vazifeye tayini 

veyahud tekaûd ve

ya açık maaşı bağ

lanması.

göz önüne getirerek kuvvei muharrikesi olma

yan tabakhanelerde yarı tabaklanmış çarıklık 

derileri istihlâk vergisinden istisna etmiş 

olmasına göre şikâyet mevzuu ortadan kalkmış 

olduğundan keyfiyetin bu suretle Çıplak Ah- 

mede anlatılmasına karar verildi.

Karar No. 

115

K. tarihi

9-1-1936

Şarkî Karaağaç tahrirat kâtibliğinde tasfi

yeye tâbi tutulmuş isede Devlet Şûrasınca 

tasfiyesi refedilmiş olduğu halde henüz bir 

hizmete tayin edilmediğinden bahisle eski hiz

metine benzer bir işe tayinini, yahud kendi-' 

sine tekaüd veya açık maaşı verilmesini iste

yen Memed Kâzım tarafından Yüksek Reis

liğe sunulan arzuhal, encümene verilmekle 

keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuştu: 

Oelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Memed Kâzımın ayni dilek hakkında Dev

let Şûrasına açtığı ikinci bir davada: <r Tas

fiye kararının refi Devlet hizmetinde istihda

mına cevaz vermek demek olup tayin keyfi

yeti ise salâhiyetli makamın takdirine muallâk 

mesailden olduğu cihetle İdarî davaya zemin 

teşkil edemeyeceğine ve tasfiye kararı refedi- 

lenlere açık maaşı verileceği hakkında kanunî 

bir hüküm bulunmamasından dolayı kendisine 

açık maaşı verilmesine imkân olmadığı gibi hiz

met müddetinin 25 seneye baliğ olmamasından 

ötürü tekaüde şevki de terviç edilemeyeceğine 

binaen davasının reddine » karar verildiği an

laşılmış ve kanunun ve maslahatın icablarına 

uygun olarak verilen bu kararı esasen tadile 

mahal olmadığı gibi Kamutayın 803 sayılı 

kararına göre tetkiki de encümenimizin salâ

hiyeti dahilinde bulunmamıştır. Şu kadar ki, 

Kâzımın evvelce bir memuriyete tayini hak

kında yaptığı müracaat üzerine tâli memur

ların tayinleri vilâyetlere aid olmasından ötürü 

keyfiyet bazı vilâyetlere yazılmış isede yaşının 

ilerlemiş olması öne sürülerek Kâzımın tayini 

cihetine gidilmediği ve bununla beraber eski 

memuriyetine uygun bir işe tayin edilmesinin 

vekâletçe son olarak ta Konya vilâyetine ya-
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348

368

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Hulûsi.
Gedileli kûçûk zabit 

Haz. mektebi mu

allimlerinden. 

İstanbul.

Nasbmın düzeltil

mesi

262

276

Cevdet.

Mir Jin Oû. - TB. 3 

i de kayid M. 1958. 

i Mardin.

Hakkı olan açık 

maaşlarının verilme

mesinden şikâyet.

zıldığı anlaşılmış ve dileği hakkında encûme- 

nimizce yapılacak bir muamele bulunmamış 

olmakla buralarının kendisine bildirilmesine 

karar verildi.
Karar No. K. tarihi

116 9 -1-1936

Bûyûk savaşta iki defada aldığı bir sene 

kıdem zammından istifade edememekliği yü

zünden üç sene kaybetmiş olduğundan ve bu 

sebeble nasbinin düzeltilmesi için Zat işleri 

son tetkik mercii encümenine müracaat etmiş 

isede bu müracaati Encümenin menfi kararile 

karşılaşmış bulunduğundan ve bu karar ise 

kendisini tatmin edemediğinden bahsile işinin 

yeniden tetkik edilerek hakkının meydana çı

karılmasını isteyen Ali Hulûsinin Yüksek Re

isliğe sunmuş olduğu arzuhal Encümene veril

mekle M. M. Vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılıkla buna bağlı olan Tetkik 

mercii Encümeninin karar sureti okunduktan 

sonra icabı görüşüldü.

Ali Hulûsinin 334 yılında kıdem suretile 

Yüzbaşılığa istihkakı olmadığı tesbit edilmekle 

beraber Anadoluda ilk terfi defteri olan

10-X-336 tarihinde kendisinin Istanbulda ol

masından dolayı bu tarihteki terfiinin de ge

çildiği ve Anadoluya iltihakını müteakib 1 

mart 338 de yüzbaşılığa ve yüzbaşılık nasbına 

göre de 932 de binbaşılığa yapılan terfiinin 

yerinde ve doğru olduğu anlaşılarak iddiasının 

varid görülmediğine Son tetkik mercii Encü

menince karar verilmiştir.

Hulûsinin durumu hakkında aynca yapılan 

incelenme sonunda bu kararın yerinde oldu

ğuna Encümenimizce de kanaat getirilmiş ve 

bunun dışında muamele yapılmasına mahal 

ve imkân bulunmamış olmakla burasının Hu- 

lûsiye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

117 9-1-1936

Mersin gümrüğü muhafaza memurluğun

dan tasfiyeye tâbi tutulmuşsada Devlet Şûra

sına açtığı dava sonunda tasfiyesinin ortadan 

kaldırılması üzerine yeniden hizmete alınmış 

olduğundan arada geçen on ay için açık ma-
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^50|  

7 föÖİ

Rifat Toygun. 

Deveci oğullarından 

Eski ambar memuru 

Hanikoğlu mahalle

sinde.

Van.

Yeniden bir hizmete 

tayini.

aşı verilmesini isteyen Cevdetin Yüksek Reis
liğe sunmuş olduğu arzuhal, encümene ve
rilmekle Gümrük ve inhisarlar vekâletine gön
derilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü : 

Memurin kanununun 48 nci maddesine 

göre işten el çektirilip sonradan meni muha

keme ve beraet kararlan alanlara tekaüd ka

nununun 6 ncı maddesine göre açıkta kaldık

ları zamana aid aylıkları yarım olarak veril

mekte isede 1920 sayılı kanunla işten çıka

rılıp sonradan refi kararı almaları üzerine ye

niden tayin edilenlere açıkta kaldıkları zamana 

aid aylıklarının verilmesine kanun müsait ol

mamasına ve Cevdetin ise işinden çıkarıldık

tan sonra tasfiye kararının Devlet Şûrasınca 

refedilmesi üzerine yeniden hizmete alınmış 

olmasına göre açıkta kaldığı zaman için açık 

maaşı verilmesine kanuni imkân olmadığının 

kendisine bildirilmesine karar verilcji.

Karar No. K. tarihi

________ ___________ ___ ' \ W
inhisarı

9-1-1936

Van tütün inhisarı ambar memurluğuna 

tayininde bir itimad neticesi olarak etiketlerdeki 

yazılı mikdar üzerinden devir almış olduğu 

ambarın sonradan müfettiş tarafından yapılan 

tadadında 920 liralık bir açık çıkması üzerine 

işinden çıkarılmış olduğundan bu para maa

şından kesilerek ödenmek üzere yeniden bir 

hizmete tayinini isteyen Rıfat Toygunun Yük

sek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encüme

nimize verilmekle Gümrük ve İnhisarlar vekâ
letine gönderilmişti.

Toygunun 900 lira açığı çıkmasından do

layı idarenin dahilî talimatnamesine göre azle

dilerek mahkemeye verilmiş ve neticede vazi

feyi suiistimalden üç ay hapse, altı ay da 

memuriyetten mahrumiyete mahkûm olmuş 

olduğu ve bu paranın kendisinden tahsili için 

İnhisarlar umum müdürlüğü Müdürler encü

menince karar verildiği anlaşılmış ve Toygu

nun bu durumu kendisine idarece yeniden bir 

hizmet verilmesine mâni teşkil etmekte bulun
muş olmakla burasının Toyguna bildirilmesine 
karar verildi.

Karar No. K. tarihi

119 9-I-I936
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4538

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı v6 otur

dukları yer

Köteyli köyü ihtiyar 

heyeti.

Oünan.

Arzuhal hulâsası ' Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gûnan esVi kayma- 

kamile jandarma ko

mutanından şikâyet.

Gûnan Kaymakamı Zeki ile jandarma ko

mutanı İbrahimin mûtegallibeden şişko Me- 

medi korumak için köylerinin umumî man

dırasını yıkdırdıkiarından ve bu iş için Kay

makama başvurmuşlarsada kaymakam arzu

hallerini yırtıb kendilerini kovmuş olduğundan 

meselenin bir müfettiş vasıtasile tahkikmı is

teyen Köteyli köyü ihtiyar heyeti tarafından 

Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, Encümene 

verilmekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

Oelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü;

Balıkesir vilâyetince bu mesele hakkında 

yapılan tahkikat sonunda şikâyet edilen husu

sun 2330 sayılı Af kanunu çerçevesi içinde 

bulunduğu. Kaymakamın oradan kaldırılarak 

Nâzımiyeye tahvil edildiği ve bu mesele hak

kında şikâyet cevabının uzaması da Kaymakam 

Zekinin istinabe suretile ifadesinin alınması ve 

saire gibi sebeblcrden ileri geldiği anlaşılmış 

olmakla buralarının arzuhali gönderen ihtiyar 

heyetine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

120 9-1-1936

Rs. M. M. Kâ. Aza Aza

İstanbul Samsun Antalya Balıkesir

Z. Karamursal M . Ulaş T. Sökmen H. Karan

Aza 

Bursa 

Af. F. O  er çeker

Aza 

Gazi Anteb 

M, Şahin

Aza 

Gümüşane 

Ş. Erdoğan

Aza 

İstanbul 

A. Barlas

Aza 

Mardin 

A. Şatana

Aza

Siird

Slisoĵ

Aza. 

Sivas 

Z. Başara

Aza 

Van 

M. Boya
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

M. Müslim.

Demir yol Ömer ağa 

mahallesi dar sakak 

No. 112.

İzmit.

Nasbmm 340 se

nesinden itibar edil

mesi.

338 senesinde Anadoluya iltihak ettiğin

den ve terfi defterinin mayısta çıkacağma dair, 

vekâletçe bir tebliğde bulunulmadığı için 

mayıs 340 defterine girmemiş ve ancak 341 

de terfi eylemiş olduğundan ve bu ise kendi 

kusurundan ileri gelmediğinden bahsile duru

mu araştınidıktan ve son tetkik mercii Encü

meninin dileğine karşı verdiği karar da ince

lendikten sonra nasbinin 340 yılından itibar 

edilmek suretile düzeltilmesini isteyen Müsli- 

min Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, 

Encümene verilmekle M. M. Vekâletine gön

derilmişti.

Gelen karşılıkla bu dilek hakkmda Zatişleri 

son tetkik mercii encümeninin vermiş olduğu 

karar okunduktan sonra icabı görüşüldü:

Istanbulda kalıp Millî Mücadeleye iştirak 

etmeyen zabitlerin Anadolu kadrosuna ithalleri 

1 ikinci teşrin 338 tarihinde olduğundan Müs

lim de bu tarihte Anadolu zabiti addedilmiş 

isede kendisinin Kuleli askerî lisesinde vazi

fesi bulunduğundan ancak 27 ikinci teşrin

339 da Anadoluya gelerek aldığı 25 temmuz

340 tarihli muvafık kıta sicili üzerine haziran

341 de terfi ettiği ve bir mayıs 340 tarihinde 

terfi defterine girmemesi ise bu tarihten önce 

sicil almamasından ileri geldiği ve ortaya 

koyduğu vesika ise, 2 temmuz 340 tarihinde 

sicilini dolduran âmirlerden olmayıp sonradan 

yani 927 senesinde aynı kıtada yüzbaşı rütbe

sinde istihdam edilen zat tarafından Müslimin 

ifadesi üzerine yazılmış olduğu ve terfi defte

rinin tasdiki da 340 senesinden sonra 341 vp 

926 seneleri için l hazirana talik edildiğin

den kendisinin 1 haziran 341 de yüzbaşılığa 

terfi ettiği ve bundan dolayı nasbinin değişti

rilmesini icap edecek ortada bir sebeb görü- 

lemeyerek dileğinin reddine Encümence karar 

verildiği anlaşılmış ve Encümenin bu kararı 

Müslimin durumuna ve işin icap ettiği şekle 

göre verilmiş olub bunun tadiline Encümeni- 

mizce de mahal ve imkân bulunmamış olmakla 

burasının kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

121 13-1-1936
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

11J6;

T234;

M. Sıddık.

Süvari yüzbaşılığın

dan rnûtckaid.

Halil Rahman ma

hallesinde 5 No. lu 

evde.

Urfa.

Yeniden orduya a- ' 

lınması ve tekaüd | 

aylığının arttırılması.

3608

64021

Sabri.

22 -V - 1934 tarih 

ve 175 mahreç No. 

İl tel sahibi. 

Vakfıkebir.

Sahiblerinden satın 

alarak kestikleri ce

viz ağaçlarının im- 

rar edilmemesinden 

şikâyet.

Milli vazifelerini hakkile yapmış emekli 

bir zabit, ike^ bazı şahsî garezler neticesi ola

rak tekaüde sevkedilmiş olduğundan ve ken

disine bağlanan 925 kuruş aylıkla geçineme- 

yerek sefil ve perişan bir halde kaldığından 

bahisle yeniden vazifeye alınmasını veyahud 

maaşının arttırılmasını isteyen süvari yüzbaşı

lığından mütekaid Memed Sıddıkın Yüksek 

Reisliğe sunduğu arzuhal, encümene veril

mekle okundu ve icabı görüşüldü:

Ordudan her ne suretle olursa olsun ayrıl

mış olanların yeniden muvazzaf sınıfa alınma

sına veya bir zatın tekaüd edildiği zaman 

merî olan kanun hükmüne göre bağlanmış 

olan tekaüd maaşının arttırılmasına mevzuat 

müsait olmamasından ve mevzuata aykırı bir 

karar da ittihaz edilemeyeceğinden ötürü dile

ğinin yerine getirilmesine kanunca imkân ol

madığının Sıddıka anlatılmasına karar verildi.

Karar No. 

122
K. tarihi

13-1- 1936

Razı kimselerin tapulu arazisindeki ceviz 

ağiTçIarını satın alarak imrar etmek istedikleri 

halde vilâyetçe buna mâni olunduğundan ba

hisle şikâyette bulunan Sabrinin Vakfıkebirden 

Yüksek Reisliğe çekmiş olduğu tel yazısı en

cümene verilmekle Ziraat vekâletine gönderil

mişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Tonya nahiyesindeki bu ceviz ağaçlarının 

yolsuz olarak kesildiği haber verilmesi üze

rine müfettiş gönderilerek yapılan araştırma 

sonunda tel yazısını gönderen Sabrinin arka- 

daşlarile beraber bu ağaçlan ruhsatsız ve 

1528 sayılı kanuna aykırı olarak kestikleri 

meydana çıkmasından dolayı bunların hakkında 

takibatta bulunmak üzere Cümhuriyet müddei

umumiliğine verilmelerinin ve bu yolsuzluğa 

mahal bırakan alâkalı memurlar hakkında da 

başkaca takibatta bulunulmasının ve kesilen 

ceviz ağaçlarının Hazine namına müsaderesi 

lâzımgeleceğinin Trabzon vilâyetine yazıldığı 

anlaşılmış ve yapılan muamele kanuna ve dü-
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Arzuhal hulâsası Encüm en kara r ı ve ne sebepten verild iğ i

1066 Makbule. i  Kesilen~yetim aylı-

I I 20; Işıklar caddesi Nafiz, ğınm yeniden bağ- 

; B. Apartımanı No. 3| lanması.

I Ankara.

zene uygun görülmüş olmakla şikâyetleri ye

rinde olmadığnıın Sabri ve arkadaşlanna bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

123 13-1-1936

Askerî malûllerden mütekaid süvari yüzba

şısı Bedri ile evlenmiş olduğundan pederinden 

mulıassas olub kesilmiş olan aylığmın 551 

sayılı kanunnun 9 ncu maddesine göre yeniden 

bağlanmasını isteyen Makbulenin Yüksek Reis

liğe sunmuş olduğu arzuhal encümene veril

mekle M. M. vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan ve bu kanunun

9 ncu maddesile kanunun müzakeresindeki 

zabıt ceridesi incelendikten sora icabı görü

şüldü.

Askerî malûllerin terfihi hakkındaki 551 

sayılı kanunun 9 ncu maddesinde (askerî ma

lûllerle izdivaç edecek olan herhangi hanımın 

muhassas yetim maaşınm katolunmayacağı ) 

gösterilmekte ve kanunun neşri tarihinden 

muteber olduğu da sarahaten yazılı bulunmakta 

olmasına göre bu hükmün kanunun neşrinden 

sonra malûllerle izdivaç edecek olan yetimlere 

münhasır olduğu anlaşılmaktadır. Hatta kanu

nun müzakeresi esnasında bu maddede yazılı 

olan ( izdivaç edecek) kelimelerinin ( izdivaç 

etmiş ve edecek suretinde tadili teklif edilmiş 

isede bu teklif kabul edilmemiş ve bu hüküm 

yalnız izdivaç edecek olanlara hasrolunmuştur. 

Arzuhal sahibi Makbule ise kanunun neşrinden 

evvel malûl Bedri ile izdivaç etmiş olma

sına göre bu hükmün dışında kalmıştır. Gerek 

Makbulenin gerek Makbule gibi kanunun neş

rinden önce malûl zabitlerle evlenmiş olanla

rın babalarından bağlanan yetim maaşlarının da 

kanunun neşrinden sonra evlenenler gibi 

verilmesinde devam olunması bir tesis mev

zuudur. Encümenimiz ise kanun tesis ve tefsir 

ve tadil etmek salâhiyetini haiz olmayıb Dahilî 

nizamnamemiz hükmüne göre ancak mevcud 

kanunların tatbik edilmemesinden doğan şikâ

yetleri incelemekle mükelleftir. Bundan dolayı 

Makbulenin mevcud ahkâma aykırı ve encû-
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Ali Riza

Gazi halâskâr cad

desi No. 1 79 ber

ber Halil Abdürrah- 

man vasıtasile 

Pangaltı - İstanbul

Musiki yatı mek

tebine alınması.

3843 İsmail.

6ö43| Kaytancı oğulların

dan Mürsel oğlu. 

Saimbeyli.'

Hakkındaki hüküm 

Devlet işlerinde kul

lanılmasına mâni 0- 

lup olmadığının kes 

tirilmesi.

menimizin salâhiyeti dışında olan bu dileğinin 

yerine getirilmesine kanunca imkân olmadı

ğının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

124 13-1-1936

Musikiye olan istiaadı İstanbul konservatu- 

varı profesörlerinden Max ve Bravn taraflarından 

tasdik edilmekte oirhasına göre bu istidadını 

inkişaf ettirmek üzere Musiki yatı mektebine 

alınmasını isteyen Kundura boyacısı Ali Rıza

nın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal 

Encümene verilmekle Maarif vekâletine gönde

rilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Ali Rızanın orta derecede bile kabiliyet 

ve istidadı olmadığı İstanbul konservatuvarın- 

dan tahkik kılınmasına göre Devlet yatı mu

siki mektebi olan Ankara Musiki Muallim 

mektebine girebilmek için lâzım gelen vasıf

ları haiz bulunmadığı anlaşılmış ve bu itibarla 

dileğinin yerine getirilmesine imkân bulunma

mış olmakla burasının kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. 

125

K. tarihi 

13-1-193^

On sene önce hükmedilen üç ay hapis ce

zasının Devlet işlerinde kullanılmasına mâni 

olup olmadığının kestirilmesini isteyen îsma- 

ilin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, 

Encümene verilmekle Dahiliye vekâletine gön

derilmişti.

Gflen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Dilek sahibinin yalancı şahidlikten dolayı 

Saimbeyli asliye ceza mahkemesince 13-X-926 

tarihinde üç ay hapse mahkûm edildiği ve 

katiyet kesbeden hükmün infaz olunduğu ve 

sonradan mahkûmiyetin, Ismailin belediye 

azası olmasına mâni olup olmayacağı yolunda 

kaymakamlık tarafından yapılan sorguya vilâ

yetçe bu suç belediye kanununun 23 madde

sinin altıncı fıkrasında yazılı muhilli haysiyet 

suçlardan addedilerek kendisinin intihap edile- 

miyeceği yolunda cevap verildiği ve İsmailin
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I " . ı

4226 Sadık.

703^0 -Yeni iskele.

Heybeliada-İstanbul

Emlâk bankasından 

aldığı bostanlann 

taksitlerinin indiril

mesi ve uzatılması.

bu arzuhali de vilâyetin bu işarından mûte- 

vellid olduğu anlaşılmış .ve vilâyetçe verilen 

bu karşılık kanuna uygun görülmüş olmakla 

burasının kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No.

126

K. tarihi 

13-1-1936

Beş sene öıice Heybeli Adada yeni iskele

deki bosfanları Emlâk bankasından sekiz tak

sitle satm almış ve dörd taksitini de ödemiş 

olduğundan bahslle kalan taksitlerin evrensel 

sıkıntıdan dolayı indirilmesini ve uzatılmasını 

isteyen Sadıkın Yüksek Reisliğe çekmiş olduğu 

telyazısı okundu ve icabı görüşüldü:

Sadıkın emlâk bankasile yaptığı bir akit 

üzerine sekiz taksitle almış olduğu bu bostan- 

larm taksitlerinin uzatılması ve indirilmesi 

hakkındaki dileği Encümenimizi alâkalandıra- 

mıyacağından bunun için doğrudan doğruya 

bankaya müracaat etmesinin kendisine anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

127 13-1-1036

Rs. 

Oiresun 

/. Sökmen

M. M. 

İstanbul 

Z. K üram unti

Kâ. 

Samsun 

M. Ulaş

Aza 

Antalya 

T. Sökmen

Aza 

Balıkesir 

H. K^ran

Aza 

Bursa 

’M . F. OerpBker

A2a

Denizli 

Ş. Tursan

Aza 

Oümüşane 

Ş. Erdoğan

kzSi

Siird 

Ş. Sûsoy
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781 Şakir Örs.
830 Askerî temyiz mah

kemesi adi! aza mû- 
Ulzimi.

3. S. Hâkim.

Terfi hakkmm 

nmmamasından 

kâyet.

fa-

Şi-

Orduda önyüzbaşı olarak istihdam edilmek

te iken 1340 yılmda îstanbull Hukuk fakültesin

de tahsilini ikmal etmesi üzerine yüzbaşılık

tan hâkimlik sınıfına geçmiş ve beş senelik 

taahhüdünü de yaparak 1935 yılında t^rfi sı

rası gelmişken 1076 sayılı kanunun meriye

tinden sonra ordudan tekaüd edilmiş veya 

istifa etmiş olanların muvazzaf memur adde

dilmeyeceği ileri sürülerek terfi ettirilmemiş 

ve Zat işleri son tetkik mercii encümenine yap

tığı müracaattan da müsbet bir netice elde 

edememiş olduğundan ve halbuki kendisinin 

verdiği istifanamede ordudan değil rütbeden 

istifa ettiği yazılı olduğu gibi hakkındaki ka

ran âlide de bu cihet açık gösterilmiş bu

lunduğundan bahsile işinin tetkikile hakkmın 

ortaya çıkarılmasını isteyen Şakir örs tara

fından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, encü

mene verilmekle keyfiyet M. M, vekâletinden 

sorulmuştu.

Gelen karşılıkta : 1455 sayılı kanunun bi

rinci maddesi sarahatine göre haziran 1929 

dan itibaren mütekaid subaylar da muvazzaf 

memur smıfına alınmışlar ve bu alınma key

fiyeti 1932 yılma kadar devam etmiş ise de 

bu tarihte Kamutaydan çıkan 694 sayılı ka

rar üzerine tekaüden orduya almmış olanlarm 

muvazzaf smıftan çıkarılmış olduklarmdan do

layı Şakirin yeniden muvazzaf smıfa geçirile

rek terfiine imkân olmadığı ve Zat işleri son 

tetkik mercii encümenince de haikkmda bu yolda 

karar verildiği bildirilmiştir.

Bunun üzerine M. M. vekâletinden davet 

edilen Zat işleri müdürünün verdiği izahlar 

dinlendikten ve Şakirin encümene getirilen 

dosyası da gözden geçirildikten sonra icabı 

görüşüldü:

Esasen 694 sayılı karar, gerek 1455 sayılı 

kanunun birinci maddesine, gerek bu madde

ye müzeyyel 1637 sayılı kanunun 2 nci mad

desine göre mütekaidlerden askerî memur sı

nıf m a geçenlere münhasır olup bu hükmün 

aşağıda izah edileceği üzere ordudan tekaüd 

edilmemiş ve bir an bile ayrılmamış olan Şaki- 

re taallûku ciheti görülmemiştir; çünkü:

1 — Şakir önyüzbaşı iken 340 senesinde
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Hukuk fakültesinden aliyülâlâ derecede şaha

detname alması üzerine askerî hâkimlikte is

tihdamını istemiş ve o zamanki usul ve tea

müle göre M. M. vekâletinden gösterilen lüzum 

üzerine Kolordu müşavirliğine nakü ve tayin 

edilmek şartile - ordudan değil - askerî rütbe

den istifa ederek hâkimlik sınıfına geçmiştir.

2 — Şakirin verdiği bu istifaname üzerine 

hakkında çıkan karamamıei âlide : (............Şa

kirin müşavir smıfmda istihdatm edilmek üze

re askerî rütbeden istifası kabul ve tasdik krlm- 

mıştır ) diye münderiç olması, bu zatin ne te- 

kaüd edilmiş ve ne de ordudan istifa etmiş bir 

vaziyette olmadığma ve ancak ordu dahilindeki 

sınıflar arasında yapılan nakiller gibi yüzbaşı

lıktan hâkimlik sımfma nakledilmiş olduğunu 

açık olarak meydana koymakta ve binaenaleyh, 

kendisini yukarıda yazılı karar ve kanunların 

hükümleri dışında bırakmaktadır.

3 — Şakirin bu suretle hâkimlik smıfına geç- 

masi üzerine vekâlet, kendisini beş sone ihtiyat 

olarak değil, ımuvazzaf olarak istihdamı ettiği gi

bi 1928 den 1932 yc kadar kıdem kitabına ismini 

dereetmck üzere de muvazzaflar gibi muameleye 

tâbi tutmuştur.

Bu takdire göre Harbiye tahsiline bir de Hu

kuk fakültesi tahsili inzimam etmiş ve senelerce 

vekâletçe muvazzaf olarak hâkimlikte istihdam 

edilmiş ve ordudan bir an bile ayrılmayarak an

cak snııf değiştirmek suretile müşavirliğe geç

miş olan ve orduda bu durumda hiç bir eşi bu

lunmayan Şakirin ordudan tekaüd edilerek aske

rî memurlar sııufına alınmış olanlar hakkındaki 

hüküm ve muameleye tâbi tutulması doğru bu

lunmamış ve binaenaleyh, terfiinin ihlâl ve te

hirini mucib ortada kanunî bir sebeb görülme- 

İniş olmakla Millî Müdafaa vekâletimce kararna

me! âli hükmüne uygun olarak nasıl senelerce mu

vazzaf hâkimlikte istihdam edilmişse yine eskisi 

gibi muvazzaf hâkim olarak tanmmak ve bunun 

icab ettiği bilcümle hükuka benzeri olan askerî 

hâkimler gibi sahib olmak suretile dileğinin ye

rine getirilmesine ve hakkmda o yolda muamele 

yapılmasının bu karar suretinin irsaJile Millî 

Müdafaa v^âletine bildirilmesine ve keyfiyetin
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13 Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

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

Şakire de anlatılmasına ekseriyetle karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

128 24-XII-1935

Rs. 

Oiresun 

/. Sökmen

M. M. 

İstanbul 

Z. Karantursal

Kâ.

Samsun

Af.

Aza 

Antalya 

T. Sökmen

Aza 

Bursa 

Af. Fehmi Oerçeker

Aza

Denizli

Tûrsan

Aza 

Oûmûşane 

5. Erdoğan

Aza 

İstanbul 

/4// Barlas

Aza 

Mardin 

y4. Şatana

kl2i

Siird

Aza 

Sivas 

Z. Başara

Aza 

Van 

Mûnib Boya



r. B. jr. ir. m



Devre : V

T. B. M. M.
İçtima: 1

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ

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

24 - I - 1936 Cuma

Arzuhal verenlerin 

„ ^  adı, sam ve otur- 

dukları yer

778 I Çukulata ve pisküvi 

827 I fabrikaları adına 

j l j y ,  Melbaçukulata fab- 

J rikası direktörlüğü.

' Aynalı lokanta so

kak No. 24,26,28 

Galata - İstanbul.

Arzuhal hulâsası

Pisküvi ve çukula- 

taların eski senelere 

aid mumele vergisi

nin terkini hususun

da yapılan yanlış

lığın düzeltilmesi.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Pisküvi ve çukulatalara aid muamele 

vergilerinin 934 takvim yılı sonuna kadar 

teşmil edilmesi lâzım gelirken nasılsa bir yan

lışlık neticesi olarak 1933 malî yılı sonuna 

kadar olan kısmınm terkini 2821 sayılı ka

nunla kabul buyurulmuş olmasından dolayı 

kendilerinden 1 haziran 1934 ten başlayıb 

934 takvim yılı sonuna kadar uzanan 7 aylık 

verginin istenilmekte olduğundan ve bu ise 

vazıı kanunun maksadına aykırı bulunduğun

dan bu açık yanlışlığın düzeltilmesini isteyen 

İstanbuldaki şekerleme ve pisküvi fabrikaları

nın sahihleri tarafından Yüksek Reisliğe sunu

lan iki arzuhal, encümenimize verilmekle key

fiyet Maliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Bu karşılıktan anlaşıldığı üzere mesele şu 

şekilde cereyan etmiştir.

1718 sayılı kanunun 12 nci maddesinde 

«şeker ile petrol ve müştakkatından dahilde 

imal olunan maddelerden» muamele vergisi 

almmıyacağı yazılıdır. Çukulata ve pisküviler de 

nasılsa sırf şekerden mamul maddelerden ad

dedilmiş ve yukarıdaki hükme istinad etmek 

suretile bunlar muamele vergisine tâbi tutul

mamıştır. Sonradan yapılan inceleme sonunda 

çukulata ile pisküvilerin aslî maddelerini ka

kao ve un teşkil ettiği anlaşılmasına ve ter- 

kiblerindeki şeker miktarı tâli derece de bu

lunmasına göre bunların şekerden yapılmış 

bir madde addine imkân olmadığı ve binaen

aleyh yukarıda yazılı muafiyet hükmünün şu- 

mulüne giremiyeceği anlaşılarak çukulatalarla 

pisküviler 1860 sayılı muamele vergisi kanu-
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"3̂ Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encüm en kara ne sebepten verild iğ i

nunun meriyete girdiği tarihten itibaren vergi

ye tâbi tutulmuştur.

Bunun üzerine çukulata fabrilcaları sahihleri 

tarafından bu verginin alınması kanuna uygun 

olmadığı iddia edilmesi üzerine mesele Kamu

taya arzedilmiş ve Kamutay da, bunlardan 

vergi alınması lâzımgeleceği ve şu varki eski 

vergilerin şimdi tahsiline geçilmesi doğru ol

madığı kanaatinde bulunarak bu vergilerden 

934 malî yılından evvelki zamana aid kısmı

nın terkinini 2821 sayılı kanunla kabul et

miştir.

Gerçi arzuhal sahihleri bu vergi ile mü

kellefiyetlerinin kendilerine 2 kânunusani 935 

tarihinde tebliğ edildiği ve bu vergilerin teb

liğ tarihine kadar geçen müddele aid kısmının 

terkini lâzım geleceği iddiasında bulunmakta 

iselerde Kamutayca o zaman yapılan incele

meler sonunda ancak 933 mali yılı nihayetine 

kadar olan kısmının terkini kabul edilmiş ol

masına göre bu vergilerin kendilerinden 934 

malî senesi iptidasından itibaren aranılması 

doğru görülmüştür.

Bununla beraber kanunun 5 nci maddesine 

göre sınaî müesseseler mamulatından indiri

lecek olan iptidaî madde payı bu kerre Vekil

ler Heyetinin tasdikına iktiran eden cedvelde 

kakao yağı salın alan çukulata fabrikalarının 

sütlü mamulâtından yüzde 40 ve sade çuku- 

latalarla her nevi pisküvilerden yüzd 25 nis- 

betinde tenzilât yapılması ve bu tenzilâtın 

934 malî yılı mamulâtına da teşmili kabul 

edilmiştir.

Şu takdire göre kanunun tayin ettiği hü

küm dışında bir muamele yapılmamış olma

sından dolayı fabrika sahihlerinin şikâyetleri 

varid görülmemiş olduğu gibi esasen bu fab

rikalar son kararla bir kat daha himayeye 

mazhar olmuş olduklarından dilekleri hakkında 

encümence yapılacak bir iş olmadığının ken

dilerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

129 13-1-1936
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7141

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

Bahire ve ar. 

Binbirdirek Işık so

kak No. 8 

Sultan Ahmed. 

İstanbul.

Kazasker Abdüika- 

dir Ef. vaklı hesa

bının görülmeme

sinden ve saireden 

şikâyet.

Erıciimeıı karan ve ııe sebepten verildiği

Cedleri Kazasker Abdülkadir Ef. vakfı mü- 

tevelliyesi varken İstanbul Evkaf idaresi sekiz 

sene önce kendisini mütevelli kaymakamı ta

yin ederek vâkıfın evlâdlanna vakıfları iradın

dan pek.az bir şey verdiğinden bahsile bu 

müddet içinde bu idarenin aldığı varidat he

sabını görmesini ve intifa haklarını maşrutun- 

lehlere vermesini ve bu vakıf için bir müte

velli kaymakamı tayini icab ediyorsa içlerin

den birisinin kaymakam nasbolunmasını iste

yen evlâddan Bahire ile diğer 24 zatin Yüksek 

Reisliğe sundukları arzuhal, encümenimize ve

rilmekle Evkaf umum müdürlüğüne gönderil

mişti.

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı gö

rüşüldü:

Bu vakfın 1934 yılı sonuna kadar olan he

sabının görüldüğü ve evlâd hisselerinin de 

türlü tarihlerde kendilerine verildiği gibi ihti

yaçlarından bahsile yaptıkları müracaatlar üze

rine de ileride tahakkuk edecek istihkaklarına 

karşı 205 lira tediye olunduğu ve eUâdın 

Evkaf idaresinde hiç bir alacağı olmadığı an

laşılmıştır. Vakfın manevî şahsiyet kaymakam

lığından çıkarılarak evlâddan birinin mütevelli 

kaymakamı tayini hakkındaki diltğe gelince: 

Bu vakfın mütevelli kaymakamı zimmetine pa

ra geçirmiş olmasından dolayı azledilerek va

kıf, tevcihi cihat nizamnamesine göre Evkaf 

idaresinin manevî şahsiyeti kaymakamlığı ile 

idare edilmeğe başlanmış ve kanunî bir sebeb 

olmadığından bu idarenin değiştirilmesine de 

lüzum ve mahal görülmemiş olduğu gibi bu 

vakıf hayratından yıkılan cami ile yanan ha

nın ihyası için gallei vakıftan her sene evlâd 

hissesi verildikten sonra bir miktarı dahi re- 

kabe edilerek saklanmakta bulunmuştur. Buna 

bakılarak arzuhal sahihlerinin şikâyetlerinde 

bir isabet olmadığı görülmüş ve yapılan işte 

düzensizlik bulunmamış olmakla burasının 

kendilerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No.

130

K. tarihi

13-1-1936
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Kasab Ahmed. 

Merdiven köyü Çeş

me sokak No. 48- 

Erenköy - İstanbul.

Arzuhal hulâsası

Şehid oğlundan do

layı kendisine aylık 

bağlanması.

108

111
Emin.

Balat şekercisi Me- 

medin damadı. Orta 

mekteb karşısınd. 

Kocaeli.

Tekaüt aylığı bağ

lanması.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Umumî harpte şehid olmuş olan oğlu 

Mahmuttan dolayı kendisine aylık bağlanmasmı 

isteyen Ahmedin Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğa arzuhal, Encümenimize verilmekle M. 

M. Vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Mahmudun muharebe meydanında şehid 

olmayıp iskorpit hastalığından öldüğü anlaşıl

mış ve bu gibi hastalıktan ölen eratın yetim

lerine aylık bağlanmasına kanunî mevzuat 

müsait bulunmamış olmakla dileğinin yerine 

getirilmesine imkân olmadığının Ahmede bii- 

İdrilmesine karar verildi.

Karar ^o . K. tarihi 

131 13-1-1036

Seııclerce tekaüd aidatı verdiği halde ken

disine tekaüd aylığı bağlanmadığından bahisle 

ayni durumda olan Memede bağlanmış olan 

tekaüd aylığı gibi kendisine de tekaüd maaşı

nın verilmesini isteyen Eminin Yüksek Reis

liğe sunmuş olduğu arzuhal, encümene veril

mekle keyfiyet Maliye vekâletinden sorulduğu 

gibi bu husus için ayrıca Maliye encümeninin 

de mütaleası istenildi.

Gelen karşılıklar okunduktan sonra icabı 

görüşüldü:

Bu gün tatbik edilmekte olan 1683 sayılı 

tekaüd kanunu, muvazenei umum iyeden maaş 

alan mülkî memurlarla zabitan ve askerî me

murlar hakkında tatbik edilmektedir. Bundan 

önce meri olan 1325 tarihli tekaüd kanunu 

ise ortadan kalkmıştır. Binaenaleyh bu gün 

bir kimseye tekaüd maaşı tahsis edilebilmesi 

alâkadarların tekaütlükleri esnasında vazifele

rinin veya vazifeden çekilmiş iseler bu vazi

felerinden önceki memuriyetlerinin umumî 

muvazeneye girmiş bulunmasına tevakkuf et

mektedir. Arzuhal sahibinin bulunduğ daire 

memurları ise bu günkü kanunun şumulü dı

şında kalmaktadır. Arzuhalinde misal olarak 

tekaüd edildiği yazılı olan Memede gelince: 

Bunun da tekaüd edilmemiş ve Hazinei has- 

sanın lâğvinden sonra millî saraylar^ hademe

liğine geçerek orada istihdam edilmekte iken



— 5 —
Arzuiıal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1345

7155

Halil Şenyoğurtcu 

kardeşler.

Alaybeyi mahalle

sinde Şehidler cad

desinde.

Manisa.

İstimlâk edilen yer

lerine verilen bede

lin azlığmdan şikâ

yet.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ölmesi üzerine karışma aylık değil bir miktar 

ikramiye verilmiş olduğu anlaşılmıştır. Arzu

hal sahibi ise Hazinei hassanın lâğvinden 

sonra bir hizmete tayin edilmeyerek îzmite 

gitmiş ve esasen kendisinin tekaüd aylığı bağ

lanmasını icab edecek müddetçe tekaüd aidatı 

vermediği de tahkik kılınmıştır. Bu itibarla 

dileğinin yerine getirilmesine kanunî ahkâm 

müsait değildir. Burasının kendisine anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. 

132

K. tarihi 

13-1-1936

Manisada memleket hastanesi yapılmak 

üzere istimlâk edilen arsalarına verilen bede

lin azlığından şikâyet eden Musa ve Halil 

Şenyogurtçu kardeşlerin Yüksek Reisliğe sun

dukları arzuhal, encümene verilmekle Dahiliye 

vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı gö

rüşüldü:

Dilek sahiplerinin iddia ettikleri yerin u- 

mumî menfaat namına istimlâkine vilâyet 

heyetince karar verildiği ve burasının tahmin 

heyeti tarafından metre murabbaına konulan 

beş kuruşa itiraz edilmesi üzerine bu bedelin 

15 kuruşa çıkarılarak paranın bankaya yatırıl

dığı ve sonuncu itirazlarının kanunî müddet 

içinde yapmadıklarından ötürü istimlâk işinin 

katiyet halini aldığı anlaşılmıştır. Kanunun ta- 

rifatı dahilinde alakalılara itiraz hakkı verilen 

ve halli esasen mehakimin salâhiyeti içine 

giren bu gibi işleri incelemek encümenimizin 

salâhiyeti dışında bulunmuş olmakla kanunun 

gösterdiği müddet içinde son itirazlarını yap

mamış ve bu hususta ki haklarını gaybetmiş 

olan Musa ve Haiilin-arzuhalleri hakkında en

cümence yapılacak bir muamele olmadığının 

kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No.
133

K. tarihi
13- 1-1936
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385

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

KAmıran H. Ardıç.

2 nci süvari bölü

ğünde yarsubay. 

Ayvalık.

Arzuhal hulâsası

! Hakkında kanunsuz 

I olarak yapılan taki

battan şikâyet.

324

343

Şükriye Aslan.

C. H. P İdare Hey

eti eski reisi Ö lü 

Sadık Aslan karısı. 

Yozgad.

Ölü kocasından ay

lık bağlanması

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Kendisine isnad olunan suçtan dolayı iıak- 

kında takibat yapılmasma gerek vilâyetçe ve 

gerek İktisad vekâletince izin verilmemişken 

sonradan Adliye vekâletince bu takibatın icra

sına başlanıldığından ve bu da bu iş için ik

tisap ettiği hakkı ihlâl demek olduğundan 

bahisle şikâyette bulunan orman mühendisi 

Kâmıranın Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal- 

encümene verilmekle Adliye vekâletine gön

derilmişti. '

Oelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Vazifesini suiistimal ederek Erikli köyü 

muhtarı Tabirden 40 lira ve Dombay çayırı 

köyünden Ahmetten her melre murabbı için 

yedi lira rüşvet almaktan suçlu Bozüyük or

man mühendisi Kâmıran hakkında mahallî 

Müddei umumilikçe takibat icrası için 160Q 

sayılılı kanuna tevfikan valilikten ve sonradan 

da İktisad vekâtinden istenilen izin verilmemiş 

ve idare heyeti tarafından da meni muhake

mesine dair karar verilmiş isede bu karar 

Devlet Şûrasınca vazifesizlik noktasından tas

dik edilmemesi üzerine vilâyetçe, bu defa 

takibat icrasına mezuniyet verilmiş olduğu 

gibi ilk tahkikat sırasında çıkan diğer bir rüş

vet işinden dolayı da valilikten ayrıca izin 

verildiği anlaşılmıştır. Evvelce valilik ve ve

kâletçe takibata izin verilmemesi, suçlu için 

mükteseb bir hak teşkil edemeyeceğinden 

Kâmıranın buna dair iddiası varid görülme

miştir. Kazaî safhada takib edilmekte olan bu 

muameleden dolayı ancak mevzu usuller da 

iresinde Kâmıranın kazaî yollara müracaat ede

bileceğinin ve bu iş hakkında encümence 

yapılacak bir muamele olmadığının kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

134 13-1-1936

C. H. P. Yozgat idare heyeti Reisi ölü 

Sadık Aslandan dolayı kendisine aylık bağ

lanmasını isteyen Şükriye Aslanın Yüksek 

Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encümeni

mize verilmekle okundu ve icabı görüşüldü: 

Bu gibilere maaş verilmesine dair bir hü

küm olmamasından ve hüküm dışında bir ka-
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^ ! Arzuhal verenlerin 

S ^  I adı, sanı ve otur- Arzuhal hulâsası

dukları yer

762 

810

H. Münir Dostal 

Kınacı Zade han 

No 19 

Ankara

Hasara uğrayan mo- 

törleri bedellerinin 

yedi senelik bonoya 

tâbi tutulmamasın- 

dan şikâyet.

4341

7151

Hanlı Memed.

Yahni kapan köyün

den.

Eskişehir.

Fazla veraset ver • 

gisi istenilmesinden 

şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

rar vermeğe de Encümenimiz salâhiyetli bu

lunmam asnıdan dolayı dileğinin yerine getiril

mesine imkân olmadığının Şükriye Aslana 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No.

135

K. tarihi 

13-1-1936

Millî Hükümetçe vazıyed edilerek hasara 

uğratılmış olan iki motörünün bedeli, millî 

Hükümet zamanına aid borçlardan olmasın

dan dolayı I 5 I 3 sayılı kanun hükmüne göre 

buna mukabil yedi sene vadeli bono verilme

si lâzım gelirken Divanı muhasebatça sakıt 

Hükümet borçlarına kıyasen yirmi sene Hazi

ne tahvilile ödenmesi cihetine gidildiğinden 

bahsile şikâyette bulunan Hüseyin Münirin 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, en

cümene verilmekle bu iş hakkında Maliye en

cümeninin mütaleası sorulmuştu.

Alınan karşılık okunduktan sonra icabı 

görünüldü;

Maliye encümeni mevcud ahkâmı tetkik 

ve mukayese ettikten sonra bu motörlerin be

dellerine karşı mahsubu umumî kanunu hü

kümlerine göre yirmi senelik Hazine bonosu 

verilmesi lâzım geleceğine dair Divanı muha

sebatça ittihaz edilen kararın yolunda olduğu 

düşüncesinde bulunmuştur. Bu iş esasen Di

vanı Muhasebat heyeti umumiyesince o yolda 

karara bağlandıktan sonra bu karar Divanı 

muhasebat encümenince tasdik ve Yüksek Ka

mutayın 838 sayılı kararile de aynen kabul 

buyurulmuş olmasına göre yapılan muamelenin 

encümenimizce yeniden incelenmesine imkân 

kalmamış olmakla burasının Hüseyin Münire 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

136 13-1-1936

Karısı Ayşeden kalan iki yüz dönüm mik

tarındaki araziye fazla veraset vergisi konul

duğu ve bu verginin alınması için yapılan ha

ciz muamelesinin kanun hükümlerine uymadığı 

gibi esasen müruru zamana dahi uğradığından 

bahisle bunun affini isteyen Hanlı Memedin
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

Rs. 

Giresun 

/. Sökmen

Aza 

Denizli 

Ş, Türsan

M. M.

İstanbul 

Z. Karamursal

Aza 

Gûmûşane 

Ş. Erdoğan

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Kâ. 

Samsun 

M. Ulaş

Aza 

Siird 

Ş. Süsoy

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, en

cümene verilmekle Maliye vekâletine gön
derilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Hanlı Memede, amca kızı Ayşeden 5613 

lira kıymetinde 4Q3 dönüm arazi kalmışken 

Memed tarafından, kanunun tayin ettiği müd

det içinde beyanname verilmediği gibi Ayşe

den menkul veya gayrimenkul hiç bir mal 

kalmadığı da yazı ile mal dairesine bildiril

miştir. Bunnn üzerine Ayşeye aid arazinin 

tamamen miras yolile Memede intikal ettiği 

tesbit ve tevsik olunarak 1832 sayılı kanunun 

22 nci maddesi hükmüne göre bir misli zam 

ile Memed namına vergi tarholunmuştur. 

Memedin bu vergiye itiraz etmesi üzerine 

Temyiz komisyonunca bir misli zam doğru 

görülmeyip yüzde yirmi zam ile iktifa edil

mesine karar verilmiş ve bu karar katiyet 

kesbetmiştir. Memed buna da itiraz etmişsede 

itirazı komisyonca reddolunmuştur.

Müruru zaman hakkındaki iddiaya gelince: 

gayrimenkul kıymetlere aid veraset vergisinin 

tahakkuk noktasından müruru zamanla bir 

alâkası yoktur. Bu takdire göre kanunî dere

celerden geçerek katiyet kesbetmiş olan bu 

verginin tarh ve tahakkuk işlerinde kanun 

hükümlerine aykırı bir cihet görülmemiş ve 

bu vergiyi kanunun gösterdiği müddet içinde 

vermediği için tahsili emval kanununa göre 

takibat icrası zarurî bulunmuştur. Kanunun 

sarahatine karşı bu verginin affine mahal 

olmadığı gibi, esasen bu cihet encümenimizin 

de salâhiyeti dahilinde değildir. Yukarıda ya

zılı sebeblerden ötürü şikâyeti yerinde olma

dığının Hanlı Memede anlatılmasına karar 

verildi.
Karar No. K. tarihi

137 13-1- 1936

Aza Aza

Antalya Balıkesir 

T. Sökmen fi. Karan

Aza 

Bursa 

M. F. Oerçeker
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

^3 6

987

U 55

Î2Î2

H. Mukdim Özsu- 

mer.

Ulu cami civarında 

battaniye tecimeni 

Bay Halil evinde 

Diyarbekir

Hayri.

811 Osmanoğlu.

Fetvacı oğullarından 

Çay mahallesinde. 

Hafik.

Haksız yere tekaûd 

edildiğinden şikâyet

Jandarmada g:eçen 

hizmetinin tekaüd 

müddetine eklenme

mesinden şikâyet.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Yirmi senelik askerlik hayatında şerefile 

hizmet etmiş ve umumî savaşta ve istiklâl 

mücadelesinde verilen hizmetleri namusile 

yapmış iken haksız yere ve şahsî bir garaz 

neticesi olarak tekaûd edildiğinden ve sicilli 

üzerinde yapılacak tetkikatla masumiyeti mey

dana çıkacağından bahsile tekaüdiüğûnden 

vazgeçilerek rütbesinin iadesini isteyen jandar

ma yüzbaşısı Haşan Mukdim Özsumerin Yük

sek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encü

menimize verilmekle Dahiliye vekâletine gön

derilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Mukdim Özsumerin sicillinde uzun uzadıya 

yazılı olan bir takım kayidlere ve sicil âmir

leri tarafından yapılan tasdiklere göre kendisi

nin hem ahlâkî ve hemde askerî vasıflan iti- 

barile rütbesinin ehli bulunmadığı ve cümhu- 

riyet jandarmasında ipkası kabil olmadığı ve 

bundan dolayı jandarma sicil talimatnamesinin 

31 nci maddesinin son fıkrası mucibince 

1683 sayılı tekaüd kanununun üçüncü mad

desinin D fıkrasına göre tekaüde sevkedilerek 

keyfiyetin 1 Q-X-ı 935 tarihinde yüksek tasdika 

iktiran ettiği anlaşılmış olmakla dileğinin ye

rine getirilmesine mahal ve imkân görüleme

diğinin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

138

K. tarihi 

14-1-1936

Jandarmada 21 sene hizmet ederek başça

vuşluğa çıktıktan sonra oradan aynlıb Adliyeye 

geçmiş ve en son bulunduğu Hafik zabıt kâ

tipliğinden tasfiye edilerek 152 kuruş maaşla 

tekaüde sevkedilmiş olduğundan bahsile jan

darmada geçen bu hizmetinin mülkî hizmete 

eklenerek ona göre tekaüd aylığı bağlanmasını 

veyahud bu hizmetinden dolayı ikramiye veril

mesini isteyen Osmanoğlu Hayri tarafından 

Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, encümene 

verilmekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan ve jandarma 

dairesinden encümene davet edilen zatın ver

diği izahlar dinlendikten sonra icabı görüşüldü: 

Hayrinin jandardarmada geçen hizmeti
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları ver

Arzuhal hulâsası

i. Halil.

Koçarlı sulh hâkim

liğinden mütekaid 

Gazi Anteb sokağı 

No. 4 Asansör ci
varı.

İzmir.

H. Ekrem Oran.

Avukat.

Kardicalılıan.

İzmir.

0«îman Senai.

Siird varidat müdür

lüğünden mütekaid. 

Kılıç AH mahalle

sinde.

Maraş.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

müddetinin mülkî hizmete ilâvesi suretile teka

üdünün yapılmasına veya jandarmalıktaki hiz

metinden dolayı kendisine ikramiye verilme

sine ahkâm müsait değildir. Ancak Hayri 21 

sene jandarmalıkta istihdam edildiğini iddia 

etmekte isede bu cihetin jandarma dairesince 

tevsikına imkân bulunmamakta v- kendisinin iddi

asından ibaret kalmaktadır. Hayri 21 sene jan

darmalıkta hizmet ifa etmiş olduğunu vesika ile 

meydana koyacak olursa kendisinin 143 sayılı 

ve 11 ağustos 325 tarihli kanunun 34 ncü 

maddesine göre jandarmadaki hizmetinden 

dolayı tekaüd edilmesi mümkündür. Bu itibarla 

Hayrinin jandarmada geçirdiğini iddia ettiği 

hizmete karşı bağlanacak aylık adliye hizme

tinden dolayı bağlanan aylıktan daha fazla tu

tuyorsa onu tercih etmek hakkını kanunen 

haiz bulunmaktadır. Ona göre işini inceleyerek 

jandarmada 21 sene hizmet etmiş olduğuna 

dair elinde vesikası varsa ve bu hizmetinden 

ötürü tahsis kılınacak maaşı tercih ediyorsa 

o vesikayı göndermek suretile Jandarma ge

nel komutanlığına başvurması lâzım geleceği

nin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

139

K. tarihi 

14-1-1936

Haklarında verilen 

Devlet şûrası kara

rının incelenmesi.

Tekaüd aylığmın arttırılması için Devlet 

Şûrasına açtığı davanın; reddedildiğinden ve 

haklı dlduğu bu işin reddedilmesi gadrini 

mucib olmakta bulunduğundan dileği incele

nerek hakkının meydana çıkarılmasını isteyen 

İbrahim Halilin Yüksek Reisliğe sunmuş ol

duğu arzuhal ile Ödemiş Meclisi umumî in

tihabında müvekkili Haşan hakkında yapılan 

haksız muameleden dolayı Devlet Şûrası deavi 

dairesinde açtığı davanın reddine dair verilen 

kararın iptalile hukukunun muhafazası için 

başkaca bir tetkik mercii bulunmamasından 

dolayı Kamutaya müracaatla şikâyette bulun- 

mak mecburiyetinde kaldığına dair Avukat 

H. Ekrem Oran ve Siirt vilâyeti Varidat mü

düriyetinden vekâlet emrine alınmış ve bir 

müddet sonra da tekaüd edilmiş olduğundan 

ve kendisine verilen ikramiyenin ise nısıf ma-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

225 

Ta 5“

Asım.

Sadıkoğlu. 

Diyarbekir eski posta 

telgraf muhasebecisi. 

Adliye sarayı civa

rında arzuhalci. 

Ankara.

aş üzerinden hesab edildiğinden ve Devlet 

Şûrasmda dava açmışsa da dileği reddedildi

ğinden işinin incelenmesine dair Osman Senai 

ve haksız yere, Diyarbekir P. T. Muhase

beciliğinden tekaüde sevkedildiğinden ve Dev

let Şûrasına müracaatından müsbet bir netice 

elde edemediğinden bu haksızlığın ortadan 

kaldırılmasına Sadıkoğlu Asım taraflarından 

gönderilen arzuhaller encümene verilmekle 

okundu ve icabı görüşüldü:

Devlet Şûrası deavî dairesinin vermiş ol

duğu kararlar mahkeme kararı mahiyetinde 

ve katî bir şekilde olup bunları encümeni

mizin tetkike salâhiyeti olmadığı Yüksek Ka

mutayın 803 sayılı kararı icabından olmakla 

bu dilekler hakkında encümenimizce bir mu

amele yapılmasına imkAn olmadığının arzuhal

ler sahihlerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. 

140

K. tarihi 

14-1-1936

Rs. 

Giresun 

/. Sökmen

M. M. 

İstanbul 

Z. Karamursal

Kâ. Aza Aza Aza

Samsun Antalya Bursa Denizli

Af. Ulaş r. Sökmen M . F. Oerçeker Ş. Tursan

kz&
Gazi Anteb 

M. Şahin

Aza
Gümşüane

Erdoğan

Aza 
İstanbul 

A. Barlas

Aza
Siird

Süsoy

Aza 
Sivas 

Z. Başara

Aza 
Van 

/. Arvas

Aza 
Van 

M. Boya
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepteıi verildiği

^367

389

H. Kevser.

İtfaiye meydanı arka

sında hacı Mustafa 

apartımanında 5 No 

lu dairede.

Ankara.

Kocasının hizmetin

den dolayı kendisine 

emlâk verilmesi.

642

685”

1167

1224İ

Mahmud Vural. 

Emniyet memurluğu!

2 inci komiseri. 

Niğde.

Polislikteki vazife

sine tekrar alınması

61 nci fırkanın go ncı alayının 3 ncû 

taburunun Q uncu bölük komutanı iken büyük 

Sakarya harbinde şehid düşen Binbaşı Rızadan 

bağlanan 607 kuruş aylıkla geçinemediğinden 

bahsile Rızanın gerek Millî mücadelede gerek 

ondan önceki savaşlarda yapmış olduğu hiz

metlere karşı kendisine emlâk verilmek Sure- 

tile terfihini isteyen Kevserin Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal, encümene verilmekle 

Maliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Bu gibilere emlâk verilmesine dair bir 

hüküm olmamasına ve kanun dışında muamele 

yapılmasına da imkân bulunmamasına göre 

dileğinin yerine getirilmesine mevzuat müsaid 

olmadığının Kevsere anlatılmasına karar verildi.

Karar No. 

141

K. tarihi 

20-1-1936

Polis meslekinde bir çok zaman hizmet 

ettiğinden ve haksız yere bu meslekinden çı

karılmış bulunduğundan bahsile yeniden vazi

feye alınmasını isteyen Mahmud Vuralın Yük

sek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal encümene 

verilmekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı 

görüşüldü:

Mahmud Vurahn bazı haller'indett dolayı 

polis nizamnamesinin 75 inci mftddesı muci

bince evvelce kaydı terkih edilmiş ise de ken

disinin uzun zamândanberi aÇıkta bülurima- 

sından ve sicilli de istihdama mâni olmama

sından dolayı bu nizamnamenin 93 ncü mad-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası  ̂ Encümen karan ve ne sebepten verildiği

370

392

Ali Osman Al^an 

Emniyet müdürlü

ğünde 548 No. Iı.

Hizmetlerine karşı 

madalya ve ev ve

rilmesi ve Adliyede 

münasib bir yere 

tayini.

1016

1069

1203

1262

Ali Riza.

Aşıkoğullarından Ah 

medoğlu.

İtfaiye meydanı Hay

mana hanında. 

Ankara.

Adliyece münasib 

bir hizmete tayini.

desine göre müdürler encümenince verilen 

cevazı istihdam karan üzerine Niğde vilâyeti 

ikinci komiserliğine tayin edildiği anlaşılmış 

olmakla Bursanın Mahmud Vurala bildirilme

sine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

142 20-1-1936

Millî mücadelede yapmış olduğu hizmetle

rinden ve Meslek mektebi müstantik şubesile 

Polis mektebi mezunu olduğundan bahsile bu 

hizmetlerine karşı bir istiklâl madalyası, bir 

ev verilmesini ve Adliyede de münasib bir me

muriyete tayinini isteyen İstanbul Güven Di

rektörlüğü memurlarından Ali Osman Alganm 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, En

cümene verilmekle Dahiliye vekâletine gönde

rilmişti.

Gelen karşılık okunduktan ve dilekleri de 

incelendikden sonra icabı görüşüldü:

İstiklâl madalyası talebinde bulunmak için 

kanunun tayin ettiği müddet geçdiği gibi Ali 

Osman Alganm muhtaç bir vaziyette olmadığı 

ve muhacirlikle de alâkası bulunmadığı anla

şılmasından dolayı madalya ve ev verilmesi 

hakkındaki dileklerinin yerine getirilmesine 

kanunî imkân görülmemiştir.

Ali Osmanın Adliyede münasib bir memu

riyete tayini hakkındaki dileğine gelince: vekâ

letin takdirine bağlı olan bu gibi işlere encü

menin müdahalesi Dahilî nizamnamemize uy

gun bulunmamış olmakla bunun için de ve

kâlete başvurması lâzımgelmektedir. Buraları

nın kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. 

143

K. tarihi 

20-1-1936

Millî Mücadele esnasında Gazi Antepte bir 

çok malları müsadere edilerek muhtaç bir va

ziyette kaldığından bahsile münhal olan hapis

hane müdürlüklerinden birine tayinini isteyen 

Alı Aşıkın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

iki arzuhali Encümenimize verilmekle Adliye 

vekâletine gönderilmişti.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sânı ve otur 

duklan yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gelen karşılıkta : Bu vazifelere alî tahsil 

görmüş mûtekaid zabitlerle hâkimlerden veya 

lise mezunlarmdan münasibleri seçilerek tayin 

edilmekte olmasına göre Ali Aşıkm menşei 

ile lercümei haline aid vesaik görülmedikçe 

dileği hakkında müsbet veya menfi bir şey 

denilemiyeceği bildirilmiştir.

İcabı görüşüldükte:

Esasen memuriyete tayin keyfiyeti vekâlet

lerin takdirine bırakılmış olmasına ve Adliye 

vekâleti ise Ali Aşıkın dileğinin tervicini, 

menşeile tercümei haline aid vesikalarının gö

rülmesine talik etmekte bulunmasına göre bu 

yolda vesikaları varsa onları ibraz etmek su- 

retile vekâlete başvurması lâzımge’eceğinin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

312 Faruk.

328 Alioğlu

Yıldırım Bayazıd ca

mii müezzin ve kay- 

yumu.

Kütahya.

Tekaüd edilerek ik

ramiyesinin veril

mesi.

144 20-1-1936

Kütahyadaki Yıldırım camii müezzin ve 

kayyumluğunda uzun zamanlar hizmet ettiğin

den bahisle tekaüde sevkedilmesini ve kendi

sine ikramiye verilmesini isteyen Farukun 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, en

cümene verilmekle Evkaf umum müdürlüğüne 

gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Hayrat hademesinin memurin kanunu hüküm

lerine tâbi olmayıp haklarında cami hademesi 

nizamnamesi tatbik edilmekte olmasına ve nizam

namede ise ikramiye hakkında bir hüküm bu

lunmamasına göre bu dileğinin yerine getiril

mesine imkân bulunmamaktadır. Ancak bu 

nizamnamenin dokuzuncu maddesinde « Hiz

metleri otuz seneyi geçen ve otuz seneden 

aşağı olupta 60 yaşını tecavüz eden kimsele

rin hizmetlerini yapamayacak derecede malû- 

liyetleri tabib raporile tebeyyün ettiği takdirde 

hizmetleri vekâleten görülmek suretile bunlar 

daimi mezuniyete sevkolunacaklardır» diye 

yazılı olduğu gibi 38 nci maddesinde de « Ni

yabet veya vekâlet suretile verilen hizmetin 

aylığı hakkında naib veya vekille asil arasında 

uzlaşılmamış ise aylık yarı yarıya taksim olu

nur.® denilmekte bulunmasına göre kendisi 

vazife göremeyecek derecede ihtiyar ve malâl
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

657
703

949

Edip.

Yalçınkaya 

lesi kayalı 

No. 19 

Ankara.

mahal-

sokak

Hakkındaki ıskat ka

rarının kaldırılarak 

vazifesine iadesi.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

ise yukarıda yazılı dokuz ve 38 nci madde

lere göre hakkında muamele yapılması lüzu

munun Kütahya evkaf memurluğuna yazıldığı 

anlaşılmış ve bu nizamnamenin dışında bir 

muamele yapılmasına imkân bulunmamış ol

makla vaziyeti bu hükümlere uygun ise Kü

tahya evkaf memurluğuna müracaatla işini ta- 

kib etmesi icap edeceğinin Faruka anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

145 20-1-1936

I Göksün müstantıkı iken hizmetine nihayet 

verildiğinden ve hakkındaki bu kararın istinad 

' ettiği meseleden esasen beraat etmiş olduğundan 

I bahisle işi tetkik olunarak yapılan haksızlığın 

düzeltilmesi ve vazifesine iadesi, mümkün ol

mazsa avukatlık yapması ve ikramiye dahi 

verilmesi hususlarının teminini isteyen Edibin 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu iki arzuhal, 

encümene verilmekle Adliye vekâletine gön

derilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Gerçi bir lüşvet meselesinden dolayı mu

hakeme altına alınmış olan Edip bundan be

raat etmişse de 70 evrakı uzım zaman muame- 

lesiz bırakmasından dolayı 30 lira para ceza- 

sile mahkûm olduğu gibi kanun hükümlerini 

tatbikte hata etmesi neticesi olarak iki ihtar 

almasından ve hâkimlik adâbına uymayan bazı 

hallerde bulunmasından ve siciline göre de 

kendisinden istifade edilemeyeceğine kanaat 

getirilmesinden ötürü Edibin 2024 sayılı ka

nun mucibince bir daha müstantıklıkta kulla 

nılmamak üzere vazifeden affine karar veril

diği ve bu kararın Temyiz mahkemesince tas

dik edilmek suretile katileştiği anlaşılmış ve 

binaenaleyh katı bir şekil alan bu kararın kal

dırılmasına imkân görülmemiştir. Edibin avu

katlık yapmasına müsaade olunması hakkındaki 

dileğine gelince: memurluk vasıflarını kaybet

miş olanların manena vukatlık vasıflarını da kay

betmiş olduklarından dolayı bu dileğinin de ye

rine getirilmesine imkân bulunmamıştır. İstediği 

harcırah ve ikramiyenin de verilmesi mevzu-
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ıs Arzuhal verenlerin 

"I ^  adı, sam ve otur

ul duklan yer
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307

323

Elbeyli ve bir çok 

ihtiyar heyetleri. 

İznik.

İznik ve mülhakatın

da haşaş ekilmesine 

müsaade olunması.

77Q

828'

Tahsin.

Vehbioğlu.

Hacımusa mahalle- i 

sinde çıkmaz sokakta; 

No. 98 evde. 

Ankara.

ata uygun ise vekâletçe nazara alınacağı tabii 

olmasına göre bunun için de usulen vekâlete 

başvurması lâzımgelecektir. Buralarının Edibe 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

146 20-1-1936

Ötedenbcri İznik ve mülhakatında haşaş 

ekilmekte ve bu yüzden köylüler istifade et

mekteler iken son zamanlarda bunun ekilme

sine müsaade olunmadığından ve bu ise ken

dilerini mutazanr ve müteessir ettiğinden bu 

memnuiyetin kaldırılmasını isteyen, İznike 

bağlı bir çok köy ihtiyar heyetlerinin Yüksek 

Reisliğe sunmuş oldukları arzuhal, encümene 

verilmekle Ziraat vekâletine gönderilmişti: 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Uyuşturucu maddeler inhisarı kanununun 

5 nÇi maddesine göre haşaş ekimine izin ve

rilen alanlar seçilmiş ve keyfiyet İcra Vekilleri 

Heyetinin tasvibine de uğramıştır. İznik kazası 

izin verilen alanlar dışında bırakıldığından 

haşaş ekimi blırada yasak edilmiştir. Yurdu

muzda haşaş yetiştirmeğe uygun daha bir çok 

yerler varsa da afyondın elde edilen zararlı 

mürekkebatın beşeriyete yaptığı fenalıklar 

göz önüne getirilerek Hükümetçe bu zerriyatın 

tahdidi muvafık görülmüş olmasına göre İznik 

köy ihtiyar heyetlerinin bu dileklerini yerine 

getirmede imkân bulunmamıştır. Bundan dolayı 

kanunî tahdide uğramamış olan başka zerri* 

yatla iştigal ederekttn menfaatlerinin temini 

zarurî olduğunun kendilerine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

147 20-1-1936

Tekaüd maaşı bağ

lanmamasından şikâ

yet.

1301 doğumlu iken 1300 doğumlu oldu

ğu ileri sürülerek tahdidi sinne tâbi tutuldu

ğundan ve polislikte 20 sene hizmeti eksik 

kabul edildiğinden dolayı kendisine maaş 

bağlanmıyarak bir miktar ikramiye verilmek 

suretile ilişiği kesildiğinden bahsile hakkı olan 

maaşın bağlanmasını isteyen Tahsinin Yüksek 

Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encümcne



— 6 -

{3-
P

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Enoilıneıı karan ve ne sebepten verildiği

387

410

Ali Rıza.

Memed oğlu Kara- 

kalpak mahallesinde 

No. 72 evde. 

Adapazarı.

Bağlanan tekaüd ay

lığının arttırılması.

verilmekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Tahsinin mesleke girdiği günle tekaüd edil

diği tarih arasında geçen müddet gerçi 19 

sene beş ay on gün tutmakta ise de bu müd

detten, iki defada açıkta kaldığı ceman bir 

sene dörd ay 20 gün indirilmesinden dolayı 

bu meslekte filen geçen hizmetinin 18 sene 

dörd ay günden ibaret kalmış olduğuna ve 

bu müddet filî hizmette bulunanlara maaş 

bağlanmasına ise kanunen imkân olmayıp an

cak beher hizmet senesine karşılık birer maaş 

verilmesi lâzım geleceğine göre Tahsine de 

filen hizmet ettiği 18 sene için hakkı olan 

on sekiz aylığının tutan bulunan Q36 lira 

ikramiye verilerek alâkasının kesildiği ve ken

disinin mesleke girdiği zaman ibraz ettiği 

nüfus tezkeresinde doğum tarihi 1300 olarak 

gösterilmiş olmasından dolayı bu nüfus tezke

resi üzerine tekaüde sevkedildiği ve nüfusunun 

tashihi hakkındaki iddiasının varit olmadığı 

anlaşılmış olmakla yapılan muamelenin kanuna 

uygun olduğunun ve şikâyeti yerinde bulun

madığının kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 
 ̂ -^g- - 20-1-1936

Kuzkuncukta bir hırsız çetesile çarpıştığı 

sırada kolundan malûl olması üzerine 333 

kuruş aylıkla tekaüd edilmiş olduğundan 29 

senelik hizmeti ve bu maluliyeti göz önüne 

getirilerek aylığının yeni tekaüd kanunundaki 

malûliyet derecesine göre arttırılmasını isteyen 

Ali Rizanm Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

arzuhal encümenimize verilmekle Dahiliye 
vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Ali Rızanm ] 1 ağusos 325 tarihinde o 

vakit meri olan mülkiye tekaüd kanununa göre 

1 eylül 341 gününden itibaren tekaüd edildiği 

anlaşıldığından bu maaşın \ haziran 930 tari

hinden itibaren meriyete geçen 1683 sayılı 

yeni tekaüd kanunundaki hükümler dairesinde 

arttırılmasına imkân olmadığının Ali Rızaya 

bildirilmesine karar verildi.

Karar isjo. K. tarihi

149 20-1-1Q36
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359

380

Hüseyin.

Pir Ahmedoğlu. Or

ta mahallede. 

Alanya.

Gözünden malûl ol- ! 

duğundan maaş bağ-| 

lanmasmı istiyor. I

4340' Ali İnce ve ar.

71 50| Tabaic esnafmdan. 

! Denizli.

Denizli tabakhanesi

nin başka yere kal- 

dıracağmdan şikâyet.

Alanya inhisar dairesinde odacılık yapmakta 

iken gözünden malûl olduğun(^au kendisine 

maaş bağlanmasını isteyen Pir Ahmedoğlu Hü

seyin imzasile Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal 

encümene verilmekle Gümrük ve inhisarlar 

vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundukdan sonra icabı 

görüşüldü.

Hüseyinin hizmet göremeyecek derecede 

gözlerinden malûl olduğu Dr. raporile sabit 

olması üzerine hizmet müddetine göre kendi

sine 55 lira verilerek ilişiğinin kesildiği ve 

esasen Hüseynin inhisarlarda geçen hizmeti 

maaşlı değil ücretli olduğu için kendisine 

tekaüd aylığı bağlanmasına kanunen imkân 

olmadığı anlaşılmış olmakla burasının Hüseyne 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

150 20 -1-1936

Dinizlideki tabağhanenin ötedenberi bulun

duğu yerden kaldırılarak istasyon civarındaki 

bir tarlaya nakli tesbit edildiğinden ve orada 

ise su olmadığı gibi kendileri bu sahada ye

niden dükkan yapmak iktidarında da olmadık

larından bahsile şikâyette bulunan tabak Ali 

İnce ve arkadaşlarının Yüksek Reisliğe sunmuş 

oldukları arzuhal, encümene verilmekle Dahi- 

hiliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Denizlideki tabakhanenin şehir ortasında 

olub şehrin sıhhatini bozmakta olmasından 

dolayı umumî hıfzıssıhha kanununa göre şehrin 

dışında bir yere kaldırılması usulü dairesinde 

katiyet kesbettiği, vilâyet bütçesindeki tahsi

satla istimlâk edilen yeni sahadaki suyun fennî 

şartlara uygun olarak dağıtılması için projesi

nin su mühendislerine yaptınldrğı ve bu su

yun sanatin icrasına kifayet eder 'miktarda 

olduğu ve tabakların da yeni sahada yapılan 

dükkanlara nakle başladıkları anlaşılmış ve 

yapılan iş memleketin sıhhati noktasından gö

rülen lüzuma müstenid ve düzene oygun olub 

arzuhal sahihlerinin şikâyetleri yerinde görül-
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Arzuhal hulâsası Encüınen kararı ve ne sebepten verildiği

289

‘303

Hâmit İnce.

Resul zade Abdül- 

ceiil vekili avkat. 

Ankara.

Bir mal için iki ke

re gümrük resmi 

almmasmdan şikâyet.

memiş olmasmdan keyfiyetin kendilerine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

151 20-1-1936

1929 yılmda Kızıldize gümrüğüne mü

vekkili Resulzade namma gelen mallar için 

gümrük resmi olarak 1:724 lira 60 kuruş 

verilmiş iken makbnzlann sahte olduğu son

radan iddia edilmek suretile bu paranın, tah

sili emval kanununa tevfikan tekrar kendilerin

den almdığından bahsile şikâyette bulunan 

Avukat Hâmit İncenin Yüksek Reisliğe sun

muş olduğu arzuhal, encümene verilmekle 

Gümrük ve inhisarlar vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan ve encümene 

davet edilen Gümrükler Umum Müdürünün 

verdiği izahlar dinlendikten sonra icabı görü

şüldü:

Bu makbuzların sahteliği meydana çıkması 

üzerine idarece bir kısım memurlar mahkemeye 

verilmişse de bu işte o memurların hiç bir suç

ları olmadığı meydana çıkarak beraet etmiş 

olmaları ve Resulzadelerin gümrük muame

lelerini takib eden kendi adamlarının da başka 

bir yere kaçmış olması bu sahtekârlığın onun 

tarafından yapıldığı zannını kuvvetlendirmiştir. 

Esasen bu mesele hakkında arzuhal veren zat 

tarafından Devlet Şûrasına da başvurulmuş- 

sada müruru müddet noktasından davanın red 

dedildiği anlaşılmıştır. Devlet şûrası deavi 

dairesinde her ne suretle olursa olsun reddedilen 

davaların encümenimizce incelenmesine Yüksek 

Kamutaydan çıkan 803 sayılı karara göre 

imkân bulunmadığından bu arzuhal hakkında 

encümenimizce yapılacak bir muamele olma

dığının arzuhal sahibine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No.

152

K. tarihi

20-1-1936
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adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

135  ̂

141

Hüseyin kaptan ve 

arkadaşları.

Tahlisiye idaresi a- 

nadoiu mıntakası 

ikinci kabtanlığın- 

dan mûtekaid. 

Çavuş mahallesinde. 

Şile.

4[35

6937

28

29

Ahmed.

Hocaoğullarmdan

Osmanoğlu.

Sirya nahiyesinin 

Nilo köyünden. 

Artûvin.

Malûliyet aylığı is

tiyor.

Mûtedahil maaşları

nın verilmemesinden 

şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Istanbulun işgali zamanında alamadıkları 

maaşlarının henüz verilmediğinden şikâyet 

eden tahlisiye idaresi Anadolu mıntakası ikinci 

kaptanlığından mûtekaid Hüseyin kaptan ve 

arkadaşlarının Yüksek Reisliğe sundukları ar

zuhal, encümene verilmekle îktısad vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Mütarekeyi müteakib idarenin bütün tesi

satına vaziyet eden işgal kuvvetleri tahlisiye 

mıntaka ve mevkilerinde vucudlerine lüzum 

gördükleri bir takım müstahdemleri kadroları

na alarak kullanmışlar ve bunların maaşlarmı 

vermişlerdir. Diğer kısım müstahdemler ise 

işgal kuvvetleri tarafından kadro harici bıra

kılmış ve tabiatile bunların maaşları tahakkuk 

ettirilmemiştir. Bu yolla açıkta kalan müstah- 

tahdemler 136 kişi olub arzuhali gönderenle

rin de bunlar meyanında oldukları anlaşılmıştir. 

Maaş ise yapılan bir iş karşılığı olduğundan

o zaman kadro harici bırakılarak filen istahdam 

edilmemiş olan bu eski müstahdemlerin istih

kak iddiasında bulunmaları doğru görülmemiş 

ve binaenaleyh kendilerine istedikleri maaşların 

verilmesine imkân bulunmamıştır. Burasının 

arzuhali gönderenlere bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

153 20-1- 1936

Genel savaşta uğradığı malûliyetl üzerin

den kanunca hakkı olan aylığın bağlanması 

için yaptığı müracaatlerin senelerdenberi neti- 

celendirilmediğinden şikâyet eden Osman oğlu 

Ahmedin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

arzuhal ve tel yazısı, encümene verilmekle 

M. M. vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı 

görüşüldü:

Ahmed gerçi Ardahan taarruzunda yanına 

düşen top güllesinin infilâkından kulaklarında 

ve ruhî hallerinde arıza husule geldiğini iddia 

etmekte ise de, kendisinin askerlikten terhisi 

sırasında dereceye girer mahiyette malûl oldu

ğu resmî bir kayit ve kanaat verici vesika
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Arzuhal hulâsası j EncUınen kaT*an ve ne sebepten verildiği

252

263

Yusuf Ziya.

Askerî mütekaid. 

Tahta köprü caddesi 

No. 45 evde. 

Kızıltoprak- İstanbul

Yüzde 60 ?ark zam

mı verilmemesinden 

şikâyet.

ile meydana konuiamadığı gibi bunun terfihine 

195 sayılı tefsir dahi mâni olduğundan dile

ğinin yerine getirilmesine imkân olmadığının 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

154 20-1-1936

929 temmuz yılından 930 yılı temmuzuna 

kadrir bir sene Çölemerik mıntakası olan Ba- 

cirgede kaldığı ve Çölemerik mıntakasındaki 

zabitlere yüzde 60 şark zammı verilmiş ol

duğu halde kendisine yüzde 40 Van zammı 

verildiğinden ve yaptığı müracaatlerden de bir 

netice hâsıl olmadığından bahisle işinin ince

lenerek hakkı olan bu zammın verilmesini 

isteyen kıdemli yüzbaşı Yusuf Ziyanın Yüksek 

Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encümeni

mize verilmekle M. M. Vekâletine gönderil

mişti.

Gelen karşılıkta: Yusuf Ziyanın bulunduğu 

bölük, Hakâri vilâyetine tâbi Bacirge nahiye

sinde kalmış ise de bu bölüğün tâbi bulunduğu 

tabur Van vilayetine bağlı Başkalede oldu

ğundan ferin asla tebaiyeti kaidesine istinaden 

kendisine verilen yüzde kırk Van zammının 

Hakâri mıntakasında bulunanlara kıyasen yüzde 

altmışa iblâğına imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı görüşüldükte : Yusuf Ziyanın bir sene 

bilfiil Hakâri vilâyetine tâbi Bacirge nahiye

sinde bulunmuş olmasına göre kendisi yüzde 

altmış Hakâri zammına istihkak kesbetmiş ve 

bölüğünün tâbi olduğu taburun Van vilâye

tine tâbi olması ise bu hakkını ıskat edeme

yeceği meydanda bulunmuş olduğundan, 912 

sayılı kanunun 3 ncü maddesi hükmüne ve 

İcra Vekillerinin bu husustaki kararına tevfikan 

hakkı olan Hakâri zammının kendisine veril

mesi hususunun M. M. ;Vekâletine bu. kararın 

bir örneği gönderilmek suretile, bildirilmesine 

' ve Yusuf Ziyaya da anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

155 20-1-1936
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Arzuhal hulâsası Eııciinıen karai’i ve ne sebepten verildiği

268

282

Hâmit

Nazik ağasioğlu. 

Bayburt.

Millî mücadelede 

sarfettiği ûç bin li

ranın verilmesi.

Bayburtta Zağzık ağasioğlu Hâmit tarafın

dan Yüksek Reisliğe sunulup encümenimize 

verilen arzuhalde: Millî mücadelede kendisine 

milis binbaşılığı rütbesi verilerek hizmet etti

ğinden ve teşkil eylediği millî müfrezeler için 

zatî servetinden üç bin lira sarfettiğinden 

bahsile bu paranın verilmesi istenilmektedir.

Bu arzuhal M. M. vekâletine gönderilerek 

mütalea sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Hâniidin gerçi vatanî hizmetlerde çalıştığı 

anlaşılmış ise de millî müfrezelerin idare ve 

iaşeleri müdafaai hukuk cemiyetleri tarafından 

yapılmış olduğundan, gerek bu zatin sarfettiği- 

ni iddia ettiği üç bin lira hakkında, gerek ken

disine milis binbaşılığı tevcih edildiğine dair 

resmî malûmat yoktur. Esasen 1927 senesi 

nihayetine kadar olan alacaklar hakkında 1513 

sayılı kanuna göre mahallin en büyük Mal 

memuruna müracaat edilerek vesika alınmış 

olması lâzımgelip halbuki Hâmidin böyle bir 

vesika da almadığı anlaşıldığından ve bunun 

için kanunun tayin ettiği müddet te geçmiş 

olduğundan bu iddiasınm resmî bir şekilde 

karşılanarak tetkikine de imkân kalmamıştır. 

Bu itibarla dileğinin yerine getirilmesine mev

zuat müsaid olmadığının kendisine anlatılma

sına karar verildi.

.Karar No. K. tarihi

1S6 20-M936

Rs. 

Giresun 

/. Sökmen

M. M.

İstanbul 

Z. Karamursal

Kâ. 

Samsun 

M. Ulaş

Aza 

Bursa 

M. F. Ger çeker

Aza 

Denizli 

Ş. Tursan

Aza

Gümüşane

Erdoğan

Aza 

İstanbul 

A. Barlas

Aza

Siird

Sûsoy

Aza 

Sivas 

Z. Başara
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Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

224

234

Nadir ve ar. 

Kardeşler pazarı. 

Anafartalar caddesi 

tütün ve pul kişesi. 

Ankara.

Dükkânlarından mü

kerrer kazanç ver

gisi alınmasından şi

kâyet.

4248, A. Turgud.

7054i Bayazıt mahallesinde 

i No. 52 evde, 

i  KIrklareli.

Yeniden mesleke 

alınması veyahud 

tekaüde sevkedilme-

81.

Pul ve kıymetli evrak sattıkları için bun

ların beyiye aidatından kazanç vergisi kesil

mekte iken bir de dükkânlarının gayrisafi 

iradı üzerinden mükellef tutulduklarından bah- 

sile bu mükerrerliğe mahal kalmamak üzere 

keyfiyetin tetkikini isteyen Nadir ve arkadaş

ları tarafından Yüksek Reisliğe sunulan arzu

hal, encümene verilmekle Maliye vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen karşılik okunduktan sonra icabı gö

rüşüldü:

Muzaffer ve arkadaşlarının damga pulu ve 

kıymetli evrak satmalarından ötürü aldıkları 

beyiye aidatından, tediye sırasında, 23Q5 sa

yılı kanunun 8 ve 23 maddelerinin 3 ncü fıkra- 

larile 74 ncü maddesinin (Ç ı fıkrası muci

bince yüzde beş nisbetinde kazanç vergisi 

kesilmekle beraber dükkânlarında ayrıca zarf, 

kâğıd, kurşunkalemi, traş bıçağı, sabun ve 

buna benzer mallar da sattıkları için kanu

nun 17 nci maddesi hükmüne göre vergiye 

tâbi tutulmakta oldukları anlaşılmış ve yapılan 

bu muamele kanunî hükümlere uygun görül

müş olmakla şikâyetleri yerinde olmadığının 

arzuhal sahiblerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

157 24-1-1936

334 senesinde mensub olduğu bölükten 

bir Alman mavzerinin ziyamdan dolayı asker

lik silkinden çıkarıldığından, af kanunundan 

istifade ettirilmek suretile bu muamele tashih 

edilerek yeni len vazifeye alınmasını ve bu 

mümkün değilse tekaüde sevkedilmesini isteyen
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357

378

Seher.

Kozyatağında. 

Sıtmapınarda 7 No. h 

evde

Erenköy - İstanbul

Bulgaristandan ge

tirdiği şekerin güm

rüksüz olarak geçi

rilmesi.

Ahmed Turgudun Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu arzuhal encümene verilmekle M. M. 

vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü.

Ahmed Turgudun millî mücadeleye iştirak 

etmemiş olmasından dolayı 372 sayılı af kanu

nundan istifade edemiyeceği gibi mahkûm 

bulunduğu suçunun mahiyetine göre 339 yı

lından 933 yılma kadai neşir ve iiAn edilmiş 

bulunan 318,391,487,1339,1441,1741,2330 

sayılı kanunların da hükümleri dışında kalmak

tadır. Ancak 337 yılmdaki mahkûmiyetinin 

339 yılında katileşmiş olduğuna göre 1520 

sayılı kanuna uyularak tekaüd aidatının kendi

sine geri verilmesi lâzımgelmişse de bunun 

için de I683sayılı kanun un muvakkat yedinci 

maddesinde konulan iki sene müddetin geçmiş 

olmasından dolayı bu husustaki hakkını dahi 

kaybetmiştir. Ahmed Turgudun yeniden vazi

feye alınması hakkındaki dileğine gelince: 

Ordudan her ne suretle olursa olsun ayrılmış 

olanların tekrar muvazzaf sınıfa alınmasına 

kanun müsaid olmadığından bunun da yerine 

getirilmesine imkân yoktur. Buralarının kendi

sine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

158 21-1-1936

Bulgaristandan Istanbula gelirken getirmiş 

olduğu 36 çuval şekerin kendisile beraber 

gelen oğluna ait 310 çuval şekerden ayrı 

olarak gümrüksüz olarak geçirilmesini isteyen 

Seherin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzu

hal, cncümene verilmekle Gümrük ve inhisar

lar vekâletine gönderilmişti.

Seherin bundan önce ayni iş için Devlet 

Şûrası deavi dairesinde açtığı davanın redde

dildiği anlaşılmasına ve bu daireden verilen 

kararların mahkeme kararları şeklinde ve katî 

ve nihaî bir durumda olduğu da Yüksek Ka

mutaydan çıkan 803 sayılı kararla teeyyüd 

etmesine göre bu dilek hakkında encümence 

yapılacak muamele olmadığının kendisine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No K. tarihi

159 21-1-1936
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

363

384“

Şahab ve Memed. 

İtfaiye meydanında 

Kızılırmak pansiyo

nunda.

Ankara.

Haksız yere mek

tepten çıkarıldıkla

rından şikâyet.

343

303

12\4

1273

Ahmed Nuri Dava- 

vekili

Şeyhmûftû mahalle

sinden.

M. Kemalpaşa.

Elindeki mazbatada 

yazılı 1 000 liralık 

zararların verilmesi

Ankara sanatlar mektebinde son sınıfa ka

dar geldikleri halde haksız yere mektepten çıka

rıldıklarından bahisle hiç olmazsa bakalorya 

imtihanlarına girmelerine müsaade olunmasını 

isteyen Şahab ve Memedin Yüksek Reisliğe 

sunmuş oldukları arzuhal, encümene veril

mekle Maarif vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Mektebe Şark vilâyetlerinden gelen bazı 

talebe ile bir grup teşkil ederek arkadaşla

rını korkutmak, dövmek suretile menfi bir 

tesanüd tesis ettikleri ve hattâ bazı küçük ta

lebeye sarkmtıhk yaptıkları gibi mektebte şi

şe ile baş yarmakla neticeK-nen bir kavgaya da 

sebeb olduklarından dolayı mekteb inzibat 

meclisince haklarında kati ihraç cezası veril

diği anlaşılmış olan Şahab ve Memedin mezu

niyet imtihanlarına alınmaları idari bir çok 

mahzurlardan dolayı vekâletçe doğru görül

memekte bulunmuş ve mekteblerdeki terbiye 

esasile alâkalı olan bu mütalea encümence de 

yerinde görülmüş olmakla dilekleri yapılama- 

yacağmın kendilerine bildirilmelerine karar 

verildi.

Karar No. K.tarih

160 2l-I-]Q36

337 tarihinde Karapınar köyünün yakıldığı 

esnada kendisinin de evile müştemilâtı yakı

larak buna mukabil eline bin liralık bir maz

bata vermişlerse de parayı halâ alamadığından 

ve bu gün ise muhtaç bir durumda bulundu

ğundan bahsile alacağı olan bu paranın veril

mesini isteyen Ahmet Nurinin Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal, encümene veı ilmekle 

Maliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü.

Harblerde ve isyanlarda malları tahrib edilmiş 

olanların zararlarının verilmesi hakkındaki 622 

sayılı kanun hükmü sonradan çıkan 2033 

sayılı kanunla ortadan kaldırılmış olmasına 

göre Ahmed Nurinin bu dileğinin yerine geti

rilmesine imkân bulunmamış olmakla keyfiyetin 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

161 2M-1Q36
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Halid.

Riza oğlu. 

Yeşil hamam 

gında No. 3 

Bursa.

Mûtekaiden orduda 

istihdam olunması.

soka-

evde.

^11

548

318

337'

1124: 

1070İ

Ihsan Lûtfi.

Eski Daday müstan- 

tığı.
İncesu.

Ankara.

Avukatlık yapmasına 

müsaade olunması.

Her ne kadar Bursa Heyeti mahsusasınca 

askerlik nisbeti kesilmişse de Âli Karar Heyeti 

tarafından bu karar ortadan kaldırılmış oldu

ğundan bahsile kendisinin mûtekaiden istihdam 

edilmesini tsteyen Halidin Yüksek Reisliğe sun

muş olduğu arzuhal encümene verilmekle 

M. M. vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Bursa Heyeti Mahsusasınca hakkında verilen 

kararın Âli Karar Heyeti tarafından kaldırıl

ması üzerine 13-X-930 tarihinde tekaüd edil

miş olan eski yüzbaşı Halidin vekâletçe lüzum 

görüldüğü takdirde 1076 sayılı kanunun 29* 

ncu maddesi hükmünce orduda istihdam edile

bileceği vekâletten bildirilmesine ve vekâletin 

takdir ve salâhiyetine ve göreceği lüzuma ta

allûk eden bu istihdam meselesinin dahilî ni

zamnamemiz mucibince encümeni alâkalandır

mayacağına göre bu husus için vekâlete baş

vurması icabedeceğinin kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

162 21-1-1936

Daday müstantıklığında bulunduğu sırada 

haksız yere hizmetinden çıkarıldığından bah

sile hiç olmazsa avukatlık yapmasına müsaade 

olunmadığını isteyen İhsan Lût.finin Yüksek 

Reisliğe sunmuş olduğu iki arzuhali encümene 

verilmekle Adliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılıklar okunduktan sonra icabı 

görüşüldü:

İhsan Lûtfinin sicili itibarile 2556 sayılı 

hâkimler kanununun muvakkat maddesinin «A» 

bendine göre vazifede bırakılması caiz görüle- 

meyerek hizmetinden çıkarıldığı anlaşılmış ve 

bu sebeble avukatlık vasıflarını da kaybetmiş

tir. Binaenaleyh avukatlık kanununun ikinci 

maddesile 621 ve 770 sayılı tefsirlere göre 

kendisine avukatlık ruhsatnamesi verilmesine 

mesağ görülmemektedir. Esasen benzerleri 

tarafından Devlet şûrasına açılan bu yoldaki 

davalar da bu sebeblerden ötürü reddedilmiştir. 

Bu itibarla İhsan Lûtfinin dileğinin yerine
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getirilmesine imkân bulunamamıştır Keyfiye

tin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

354

Ahmed Şükrü.

Eski polis memuru. 

Bozkır.

İkramiye verilmesi.

163 21-1-1936

Balkan harbinde bulunduğu Menlik kazası

nın düşmesi üzerine açıkta bulunduğu on ay 

17 gün esir kaldığından bu müddetin filî hiz

metine eklenerek mecmu hizmetinin otuz seneye 

çıkarılmasını ve bu suretle kendisine ikramiye 

verilmesini isteyen eski polis memuru Ahmed 

Şükrünün Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal, 

encümene verilmekle Dahiliye vekâletine gön

derilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Ahmed Şükrünün sicil dosyasında bu söz

lerini teyid edecek bir kayid olmayıp, kendisi

nin ecnebi işgali altında kaldığına ve harb 

esiri olmadığına delâlet edecek malûmat bu

lunduğu anlaşılmıştır.

Esasen 29 sene bir ay ve bir günden iba

ret olan filî hizmetine, istediği üzere on ay 

ve 17 günlük hizmet müddeti ilâve edilse 

bile hizmetinin mecmuu yine 30 seneyi bul

mamakta olduğundan dolayı ikramiye alma

sına kanunî imkân görülmemektedir. Bu itibar

la dileği yerine getirilemiyeceğinin kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

4133

6935

Ab.li Salihoğlu. 

Cavid ağa Ayaydın 

sokağı No. 39 evde. 

Ortaköy - İstanbul.

K^a£^No.

164

K. tarihi 

21-1-1936

Haksız yere tevkif | Hiç bir suç ve sabıkası olmadığı halde 

edildiğinden şikryet. Istarbnl zabıtası tarafından 12 g:ün tevkif 

edilmiş olduğundan bahsile haksız yere yapı

lan bu muameleden şikâyet eden tütün ame

lesinden Salih oğlu Ahdinin Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal encümene verilmekle 

sebebi Dahiliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Polisçe görülen lüzum üzerine polis vazife 

ve salâhiyet kanununun 18 inci maddesi hük

müne göre Abdinin muvakkat bir zaman için 

nezaret altına alındığı anlaşılmış ve yapılan 

bu muamele kanunun polise verdiği salâhiyete
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

4227

7031

Memcd Ali oğlu 

Demirci dere köyün

den. Çine.

Maaşının malûliyeti 

derecesine göre ve- 

rilmsi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

müştenid olmasından dolayı şikâyeti hakkında 

yapılacak bir muamele bulunmamış olmakla 

burasının kendisine bildirilmesine karar verildi 

Karar No. K. tarihi

165 21-1-1936

Umumî savaşta malûl kalarak ikinci dere

ce üzerinden aylık bağlanmış iken devre mua

yenesinde derecesinin beşinci yapıldığmdan 

ve bunda bir yanlışlık olduğundan tekrar mu- 

ayenesile hakkı olan aerece üzerinden maaşı

nın verilmesini isteyen Alioğlu Memedin Yük

sek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal encümene 

verilmekle M. M. Vekâletine gönderilmişti. 

Oelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Yeniden yapılan fennî ve kanunî araştırma 

neticesinde Alioğlu Memedin malûliyet derece

sinin düzeltildiği ve keyfiyetin raporuna da 

yazıldığı anlaşılmış olmakla dileğinin yerine 

getirilmiş olduğunun kendisint bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. 

166

K. tarih 

21-I-I936

Rs. M. M.

İstanbul 

Z. Karamursal

Kâ. Aza Aza Aza

Samsun Antalya Bursa Denizli

Af. Ulaş T. Sökmen M. F. Oerçeker Ş, Tursan

Aza 

Gazi Anteb 

M, Şahin

Aza 

İstanbul 

A, Barlas

Aza 

Mardin 

A, Abdürrtzzak

Aza

Siird

Sûsoy

Aza 

Van 

/. Arvas
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adı, sanı ve otur

dukları yer

1082

1136

Muhittin. Umumî 

hapisanede 2 nci ko

ğuşta.

İstanbul.

4044

6845

Canbaz Selim. 

Salihoğlu. Hoca Yu

nus mahallesinde* 

Bursa.

Arzuhal hulâsası

Mejruten tahliyesi.

Bir hükmün iki kere 

infaz edilmesinden 

şikâyet.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

İstanbul hapishanesinde bulunduğu müd

detçe hiç bir fena hali görülmediğinden ve 

binanaleyh ceza kanununun 16 ncı maddesinde 

yazılı bûtûn şartlan haiz bulunduğundan bah- 

sile meşruten tahliyesini isteyen Muhttinin, 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal en

cümene verilmekle okundu ve icabı görüşüldü 

Meşruten tahliye muameleleri ceza kanu

nunun mevkii meriyete vazma müteallik ka

nunun 3 ncü maddesinde yazılı olduğu üzere 

yeni hapishaneler tesisatı ve teşkilâtı yapılan 

yerlerde vekâletçe tatbik edileceği muakarrer 

olup henüz bu tesisat ve teşkilât vücude ge

tirilmemiş olmasından ötürü meşruten tahliye 

yapılamamakta olduğu anlaşılmakla dileğinin 

yerine getirilmesine şimdilik imkân olmadığı- 

nm arzuhal sahibine bildirilmesine karar verildi

Karar No. 

167

K. tarihi 

23-1-1936

Aleyhinde isnad olunan bir şuçtan dolayı 

mahkûm edildiği bir ay hapis cezasını, muha

kemesinin mevkuf olarak icra edilmek suretile, 

ikmal etmiş iken hükmün Temyizce tasdik edil

mesi üzerine bir ay daha hapsedildiğinden ve 

bir hükmün iki defa infaz edilmesi kanunsuz 

olduğundan bahsile şikâyette bulunan canbaz 

Selimin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzu

hal, encümene verilmekle Adliye vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen ^arşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Kaçak rakı yapmak suçundan dolayı canbaz 

Selim bir ay hepse ve yirmi beş lira para 

cezasına mahkûm olmuştur.

Selim yine evvelce Idarei mahsusa tarafın

dan da altmış lira elli kuruş para cezasına 

mahkûm ettirilerek tahsili emval kanununa 

göre bu hüküm hapsen infaz edilmiş ve ken

disi bir ay hapsolunmuş olduğundan bu iki 

hükmün birbirine karıştırılmak suretile iddiada 

bulunulduğu anlaşılmıştır.

Halbuki ortada ayni fiil İçin tatbik edlil- 

miş iki eza yoktur. Bu hükümlerde ayrı ayrı 

Temyizin tetkikinden geçerek katiyet kesbet-
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6Q6t !
Nuri.

Bucak eski 

memuru.

nüfus

Bir memuriyete ta

yin edilmesinden ve 

maaş ta verilmeme

sinden şikâyet.

12 T1 i Haşan Ozcan. 

1270: Alioğlu.

Ereğli köyünde 

İmam.

Memuriyete tayinle

rini istiyorlar.

! miştir. Binaenaleyh şikâyeti yerinde bulun- 

i madığmın kendisine anlatılmasma karar verildi.

! Karar No. K. tarihi

168 23-1-1936

. Bucak nüfus memurluğundan haksız yere 

açığa çıkarıldığından ve bir hizmete tayini için 

şimdiye kadar yaptığı müracaatlardan bir ne

tice hâsı! olmadığı gibi maaş ta verilmediğin

den şikâyet eden Nurinin Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal, encümenimize veıil

mekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen T<arşıl]k okundu ve icabı görüşüldü:

Nuri, 1C09 sayılı kanuna göre işten el 

çektirilerek muhakeme altına alınmış isede 

mahallî müstantıklığınca kendisinin meni mu

hakemesine karar verilmiş olduğu ve şu ka

dar ki kayitler üzerinde yaptığı tahrif ve 

kanuna aykırı işlerinden dolayı vilâyet idare 

heyetince hakkında takibat icrasına sonradan 

lüzum görülmüş iken bunun da 2330 sayılı 

af kanununun şumulü dahiline girdiğinden 

dolayı takibatın durdurulmasma karar verildiği 

anlaşılmıştır. Nuriye, 1452 sayılı teadül ka

nununun 6 ncı maddesi mucibince açık maaşı 

verilmesi için suçlu bulunduğu işlerden tama- 

mile beraat eylemesi icab ederdi. Halbuki 

kendisi kısmen beraat etmiş ve kısmen de af 

kanunundan istifade eylemek suretile takibattan 

kurtulmuştur. Bundan dolayı açık maaş veril

mesine de imkân görülmemiştir. Ancak Nu

rinin eski memuriyetine muadil bir vazifeye ta

yini hususu Dahiliye vekâletinden Burdur vi- 

yetine yazılmış olduğundan oraya müracaat 

etmesinin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarih

169 23-1-1936

Millî mücadelede ve kültür işlerinde gör

müş olduğu parasız işlere karşı bir hizmete 

tayini hususunun lâzım gelen makama bildi

rilmesi Alioğlu Haşan Özcan, yine millî mü

cadeledeki hizmetlerinden ve polis meslekin

den haksız yere çıkarıldığından ve şimdiye 

değin yapdığı müracaatlardan da bir netice
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1^23| M. Nâzım Mengi. 

1282| Eski polis memuru

I Elâziz.
i

1229İ Cemal.

1289| Küçük Ayazma cad

desinde Yusuf.

Baliğ sokağmda.

No. 15
I Ortaköy - İstanbul

.1202 Meryem Hadice. ! 

1261' Leblebici mahallesi. | 

! Oruncak sokağı No 2 

! Ankara.

L̂ 9A\ Alberto Penzo. 
1264; Konya ceza evinde.

Kalan dokuz ay ce

za müddetinin affi.

elde edemediğinden bahsile eskiden aldığı 

maaşla münasib bir memuriyete tayini Mustafa 

Nâzım Mengi, dokuz nüfus sahibi olub iş 

bulamadığından dolayı perişan bir halde kal- 

dığmdan Uşak şeker fabrikasında veya tütün 

kapıcılıklarında veyahud resmî dairelerin 

birinde kayrılmaklığı Cemal ve öğretmenlikte 

on beş sene hizmet ettikten sonra çekilmiş 

olan oğluna bundan dolayı münasib bir maaş 

verilmesi veya yine öğretmenlikte veyahutta 

dilediği bir işte kullanılması Meryem Hatiçe 

imzalarile Vüksek Reisliğe sunulub encümene 

verilen arzuhallerde istenilmektedir.

Bu arzuhaller okunduktan sonra icabı ara
mızda görüşüldü.

Memur tayin ve istihdamı vekâlet ve dai

relerin takdirine bırakılmış ve Dahilî nizam

namemiz de bu gibi dileklerin yerine getiril

mesi için encümenimize bir salâhiyet verme

miş olmasına göre birer memuriyete tayinle

rine taallûk eden bu dilekler hakkında yapı

lacak muamele olmadığından bu yurddaşların 

kabiliyetlerine göre açılacak işler için aid ol

duğu dairelere ve Meryem Haticenin, oğlunun 

yaptığını iddia ettiği öğretmenlikten dolayı 

kanunen kendisine maaş veya ikramiye veril

mesi lâzım geliyorsa bu ciheti Maarif vekâleti 

tetkik ve takdir edeceğinden bundan dolayı da 

oraya baş vurulması lâzım geleceğinin kendi

lerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

17Ö 23-1-1936

Bir kumaş kaçakçılığından dolayı İhtisas 

Mahkemesince mahkûm olduğundan ve İzmirin 

işgali esnasında hizmetlerde bulunduğundan 

bahsile kalan 9 ay ,ezasının affini isteyen 

Corcioğlu Alberto Penzo imzasiie Yüksek 

Reisliğe sunulan arzuhal encümene verilmekle 
okundu ve icabı görüşüldü.

Albertonun mehkûmiyeti derecattan geçerek 

katiyet kesbetmiş olmasına ve ortada affi müs- 

telzim kanunî bir sebeb de bulunmamasına 

göre dileğinin yerine getirilmesine imkân ol

madığının kendisine biidirilmesine karar verildi.

Karar mo. K. tarihi

171 23-1-1936
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

24

24

Sıdıka.

Dudullu mektebi baş 

muallimi Hakkı yıl

maz zevcesi. 

Üsküdar - İstanbul

Adi iskân suretile 

verilen evin teffiz 

edilmemesinden şi

kâyet.

594

636

Mihrinnisa.

Şehid Tahir kızı. 

Akdağ kaymakamı.

Yanlışlıkla kesilen 

maaşının geri veril

mesi.

Samsunda iskânlarına tahsis edilen evi 

Samsun iskân idaresi teffiz ve temlik ettirme

diğinden ve bu suretle evin harab olmasına 

sebeb olmakta olduğundan bahsile bunun uhde

sine teffizini isteyen Sıdıkanın Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal encümene verilmekle 

Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Sıdıkaya adi iskân suretile tahsis edilmiş 

olan evin verildiği tarihde kocasının 800 ku

ruştan fazla maaşı olması ve muavenete muh

taç bulunmaması yüzünden bu tahsis işinin 

mülga 885 sayılı kanunun altıncı maddesine- 

aykırı bulunduğu görülerek geri alındığı anla

şılmıştır. 800 kuruştan fazla maaş alanların 

ailesini kanun bu hususta muhtaç addetmemekte 

ve bu gibilere adi iskân suretile ev verilme

sini de müsaid bulunmamakta olmasına göre 

yapılan muamelede bir yolsuzluk görülmemiş 

olmakla şikâyetin yerinde olmadığının Sıdıkaya 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. 

172

K. tarihi 

23-1*1 Q36

Akdağmadeni kaymakamı babası şehid Ta

birden dolayı hiç bir kayid ve şarta tâbi ol

mayarak vatanî hizmet tertibinden bağlanmış 

olan iki lira maaşına evlendiği, zamana kadar 

verilmek üzere sonradan iki lira zam edilmiş 

iken teehhülünde bu dörd liranın birden ke

sildiğinden ve bunda bir yanlışlık olduğundan 

bu işin düzeltilmesini isteyen Mihrinnisanm 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhalin, en

cümene verilmesi üzerine keyfiyet Maliye ve- 

kâletile Bütçe encümeninden sorulmuştu.

Gelen karşılıklar okunduktan ve dileğin 

esası incelendikten sonra icabı aramızda gö

rüşüldü:

Arzuhali veren Mihrinnisaya, biri 25 sayılı 

kanunla, diğeri de 481 sayılı kanunla vatanî 

hizmet tertibinden iki defada ikişer liradan 

dörd lira maaş bağlanmıştır. Birinci defa bağ

lanan maaş bir kayde tâbi tutulmamış, ikinci 

kanunla bağlanan maaş ise teehhül kaydile 

takyid edilmiştir. Bunların şu ifadelerine ve 

Bütçe encümeninin de bu husustaki kararına
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

832

''881

JQ 3

1046

1216

Î l7 5

Dilâver.

Resneli İbrahimoğlu 

Afyon Karahisar ce

za evinde.

Mahkûmiyeti bak- 

kındaki evrakın ve 

muamelesinin ince

lenmesi.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

göre yalnız sonradan tahsis kılman maaşm 

Mihrinnisanm teehhülûnde kesilmesi ve kayid 

ve şarta tâbi olmayarak 25 sayılı kanunla 

önceden bağlanmış olan iki lira maaşın ise 

kesilmeyip hayatları mûddetince tediyesi lâzım 

geldiğinden bu miktar maaşın verilmesinde 

devam olunmasının, bu kararın bir ayni gön

derilmek suretile Maliye vekâletine bildiril

mesine ve keyfiyetin Mihrinnisaya da anlatıl

masına karar verildi.
Karar No. K. tarihi _  

173 23-1‘ 1936

Mahkûmiyetini mûstelzim olan kararın yan

lış ve usulsüz verildiğinden bahisle evrakının 

ve mahkûmiyet tarzının incelenmesini isteyen 

Dilâverin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar

zuhaller encümene» verilmekle Adliye vekâle
tine gönderilmişti.

Gelen karşılıklarla arzuhaller okunduktan 

ve Dilâverin şikâyet ettiği noktalar incelendik
ten sonra icabı görüşüldü:

Dilâver Furtun zade Yusufu taammüden 

öldürmek suçundan dolayı Ordu ağır ceza 

mahkemesince türk cezı kanununun 450 

nci maddesinin dördüncü bendi mucibin

ce takdiri azaltma sebebleri kabul edile

rek ölüm cezası yerine feri cezalarla 

birlikte yirmi dörd sene ağır hapse konulma

sına karar verilmiş ve bu karar Temyiz mah

kemesince de tasdik edilmiştir. Bu suretle 

katiyet kesbeden kararın infazına başlandığı 

sırada mahkûm, kendisine aid davanın Temyiz 

mahkemesince Tokada nakledildiği halde Ordu 

ağır ceza mahkemesinin salâhiyetsiz olarak 

mahkûmiyet kararı verdiğinden ve durşuma 

esnasında şahidlerin sözleri zabıtnameye aynen 

yazılmayarak değiştirildiğinden ve heyeti hâ- 

kimenin tesir altında kalarak mahkûmiyet ka

ran verdiklerinden bahisle muhakemenin iade

sini istemiş isede kabule değer görülmeyen 

ve daha evvel de ileri sürülerek temyizen 

tetkik edilmiş sebeblere dayanan bu isteğin 

reddi hakkındaki karara karşı yaptığı acele 

itirazlar ağır ceza mahkemesince reddedilmiş

tir. Her ne kadar ammenin emniyetini muhafaza 

noktasından vekâletçe davanın nakli istenilme-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal Kulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

sine binaen Temiz ücûncû dairesince davanın 

Tokad ağır ceza mahkemesine nakline 

3 l-V-931 gününde karar verilmiş isede mahkû

miyet kararınm, naklinden daha evvel 1 2-V-931 

de verildiği ve duruşma esnasında davanın 

nakline tevessül edildiğinden bahsile duruşma

nın durdurulmasını isteyen suçlunun bu talebi 

davanın nakli isteğinin duruşmaya devama 

mâni olamayacağı cihetle müddei umumiliğin 

talebi veçhile mahkemece reddedilerek duruş

maya devam edildiği ve zapta geçirilen bu 

hususun da Temyiz mahkemesince görülerek 

usul ve kanuna aykırı bir tarafı olmayan bu 

kalkarın tasdik edildiği anlaşılmıştır.

Davanın nakline dair olub Temyiz kararı 

gelmeden evvel Orduya bildirildiği halde baş

kâtibin bunu saklayarak mahkemeye vermemek 

suretile mahkûumiyetine ve davanın nakline dair 

ilâmı da temyize giden hüküm dosyasına konul- 

madiğı ve bu suretle kararın katileşmesine 

sebeb olduğu ve saire hakkında Dilaverin ser- 

dettiği iddia ve şikâyetler^de mahkûmiyet kara

rının yukarda yazıldığı üzere 12-V- 931 de ve 

nakil kararından on dokuz gün evvel verilmiş 

olması ve davanın nakline teşebbüs edildiğin

de muamelelerin ceryanı duruşma zaptında 

yazılmış olması itibarile esassız görülmektedir. 

Binaen aleyh yapılan işlerde ve verilen karar

larda usul ve kanuna uymayan bir hal ve adli 

bir hata bulunmadığının ve şikâyeti yerinde 

olmadığının Dilavere anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

174 23 -1-1936

Rs. M. M. Kâ. Aza Aza

Giresun İstanbul Samsun Antalya Bahkesir

/. Sökmen Z. Karamursal M. Ulaş T. Sökmen Hayrettin Karan

Aza k ız Aza Aza Aza

Bursa Denizli Gazi Anteb Gümüşane İstanbul

M . F, O er çeker Ş. Tursan M . Şahin Ş. Erdoğan A. Barlas

Aza Aza Aza

Mardin Siird Sivas

Abdürrezzak Şatana Ş. Sûsoy Ziya Başara
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası î i-jııcüınen karan ve ne sebepten verildiği

Habil Aktan.

Harb akademisi kü

tüphane müdürü, 

îstanbul.

Sınıfının terfii hak- 

krndaki talebine kar

şı verilen kararın 

i yolunda olmadığın- 

I  dan şikâyet.

4283i

7096

İsmail Madenoğlu ve 

arkadaşları.

Tabak esnafından. 

Çorum.

Tabakhanelerinden 

i.stihlâk vergi.si alın

masından şikâyet.

ön yüzbaşı muadili olan dördüncü sınıf mu

amele memurluğuna terfi ettiği 3 - V III -1929 

tarihinde altı seneyi ikmal ettiği kabul edilerek 

bu tarihten itibaren daha beş sene hizmetten 

sonra üçüncü sınıfa terfini isteyen muamele 

memuru Habib Aktanın dilekçesi M. M. vekâ

letine gönderilmişti.

Gelen karşılık üzerine gerek Habibin arzu

hali, gerek vekâletin bu karşılığı ve buna bağ

lı olan Zat işlerinin Son tetkik mercii encüme

ninin karan okundu ve buna dair olan kanun

lar incelendi.

Habib Aktanın beşinci sınıfa nasıb tarihi 

olan 30 ağustos 1927 nasıblı yüzbaşılar ne za

man terfi ederlerse kendisinin de 'bunlardan bir 

sene sonra terfi sırasına gireceği hakkında M. 

M. vekâletile Son tetkik mercii encümeninin 

noktai nazarları encümence kanunî görülmüş 

ve binaenaleyh kendisinin bu husustaki iddiası 

doğru bulunmamış olmakla dileğinin yerine ge

tirilmesine imkân olmadığının Habibe bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

175 27 -1 -1936

Çorum tabak esnafından İsmail ve arkadaş

larının Yüksek Reisliğe sunub encümenimize 

verilen arzuhallerinde Seyhan, Gazi Anteb, ve 

Çanlîirı gihi yerlerde bulunan tabakhanelerde 

yapılan derilerden istihlâk vergisi alınmadığı 

halde kendilerinden alınmakta olduğundan 

balısile şikâyet elilmekle ibu arzuhal Maliye 

vekâletine gönderilmişti.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur 

dukları yer

Arzuhal hulâsası

20751

' “55
Yusuf Kenan. 

Beyaz^ül sokağı No. 

85 evde. 

Arnavudköy. 

İstanbul.

Şûra karan tasfiye

sini kaldırdığı hal

de hizmete alınma

masından şikâyet.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gelen karşıhk okundu ve icabı görüşüldü:

İsmail ve arkadaşlarının iddia ettikleri yer

lerdeki tabakhanelerde yapılan derilerden is

tihlâk vergisi alınmamasının varid olmadığı ve 

esasen 2458 sayılı kariunun deriler için imal ma

halline ve yapılış tarzına göre istisnaî bir kayid 

mevcud olmadığından bunların alelıtlak istih

lâk vergisine tâbi tutuhnuş olduğu anlaşılmış

tır. Gerçi arzuhali gönderenler müddeti içinde 

beyanname vermediklerinden ötürü cezalı ola

rak tarhedilen vergilere itiraz edemedikleri 

için bunun katiyet kesbederek tahsiline kıyam 

edildiğini şikâyet tarzında olarak arzuhallerin

de yazmakta iseler de bu muamelede de kanu

na uymayan bir cihet görülmemiştir.

Ancak adi tabakhanelerin vaziyeti göz önü

ne getirilerek 1 - VI - 935 tarihinde meriyet mev

kiine geçen yeni istihlâk vergisi kanununda 

bunların vergi mevzuu dışında kalmasını temin 

edecek bir hüküm konmuştur. Binaenaleyh ken

dilerinin tabakhaneleri de bu hüküm içine giri

yorsa istihlâk vergisinden hariç tutulmuş ola

cakları tabiidir. Haklarında yapılan muameleye 

aid şikâyetleri yerinde olmadığından keyfiyetin 

İsmail ve arkadaşlarına anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

176 27 -1 -1936

İstanbul Adliyesi birinci istintak zabıt kâ

tibi iken hakkında verilen tasfiye kararının 

Devlet şûrasmca kaldırıldığı halde henüz va

zifeye alınmadığından şikâyet eden Yusuf Ke- 

nanın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, 

encümene verilmekle Adliye vekâletine gön

derilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Devlet şurasınca tasfiye kararmın kaldırıl

ması, vazifeye alınması yücubunu tazaramun 

etmemekte olmaKina ve gerçi kendisi Istanbul- 

da açılan bir kitabete tayinini istida etmiş ise 

de talihler arasında daha ehil olanı tercih edil

mesi itibarile kendisinin tayinine imkân olma

dığı anlaşılmasına ve memuriyete tayin keyfi

yeti ise münhasıran salahiyetli makamların tak-
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'315̂

575

614

5^0

‘597

83Q

888

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

A. Rıza.

Askerî cerrahlığın

dan miitekaid Hacı 

Ahad nıahallosinde 

No. 11 evde.

Çine.

Tckaüdiüğünün

ğiştirilmesi.

de-

Mustafa Nazmi. 

Topçular cadesi Ka

naat han kat 3 No. 

3 Yusfuf nezdinde. 

tstanbul - (ralata.

M. Nuri.

Kara Osman ma

hallesi No. 10 evde

dirine muallâk işlerden bulunmasına göre bu 

husus hakkında encümence yapılacak muamele 

olmadığının ve bununla beraber münhal olduğu 

zaman yine usulen aid olduğu makama müra

caat etmesi lâzım geleceğinin Yusuf Kenana an

latılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

177 27 -1 -1936

Trahum hastalığından malûl olduğu halde 

bu maluliyeti nazara alınmayarak tekaüd edil

miş olduğundan bahsile hastalrğnıa fföre teka- 

üdlüğünün değiştirilmesini isteyen Cerrah 

binbaşılığından mütekaid Ali Rızanın Yüksek 

Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encümene ve

rilmekle M. M. vekâletine gönderilmişti.

(ielen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Vekâlette dosya usulü ihdas edilmeden önce 

Ali Rızanın tekaüd edilmiş olmasına göre dos

yasının olmadığı ve iddiasını teyid edecek bir 

I vesika da ibraz edemediği anlaşılmıştır.

I Binaenaleyh Ali Rızanın uğradığı trahum 

derecesi anlaşılmadıkça ve bunun vazife başın- 

I da olduğu da rapor ve kıta mazbatlarile tevsik 

edilmedikçe malûliyet derecesi üzerinden ken

disine maaş bağlanmasına imkân yoktur, has

talığını o suretle teyid ve tevsike muvaffak ol

duğu takdirde ona göre tetkik edilmek ve id

diası taayyün ettiği takdirde muamelesi yapıl

mak üzere bu vesikaların vekâlete gönderilmesi 

İHZımgeleceğinin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

Devlet şûrasmca ka

rara bağlanan işleri-̂  

nin incelenmesi.

178 27 -1.1936

Dişçilik ruhsatnamesi talebi hakkındaki ka

nunî müddetin mübadele suretile ana vatana 

geldiği zamana tesadüf ettiğinden ve o sırada 

bin türlü meşguliyetler dolayısile müracaatta 

bulunamadığından bahsile bu özürlerinin kabu- 

lile kendisine ruhsatname verilmesi Mustafa 

Nazmi, malûliyeti derecesi nazara alınmayarak 

tekaüd maaşı bağlanmamış ve dört yüz lira taz

minat veribnekle iktifa edilmiş olduğundan te-



— 4 -
eö

e ^  
<

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası | Eııcünıon kai'îu*] ve ne sebepten verildiği

1355

1422

500

536

5 ^

635

eski polis memuru. 

Adapazarı.

M, Arif.

Byübsultan Hacı 

HüsreV mahallesi 

Arabacılar sokak 

No. 15 evde. 

İstanbul.

Cemil Çetine] 

Bayazıd Emin ma

hallesi Karakol so

kak No. 12. 

İstanbul.

I kaüd aylığı bağlanması, Nuri, haksız yere polis 

komiser muavinliğinden çıkarıldığından bahsi- 

' le tekrar hizmete alınması Memed Arif ve 

Edirne İskân müdürlüğündan mahkemeye ve- 

; rilmiş ve binnetiee ihmal ve terahiden dolayı 

! verilen cezanın af kanunu şümulüne g’irmiş ol- 

I duğundan kendisine açık maaşı verilmesi de 

' Cemil Çetinel imzalan ile Yüksek Riyasete su

nulup encümene verilen arzuhallerde istenil- 

' mekle bu arzuhaller aid olduğu vekâletlere s'ön- 

derilmişti. Çelen karşılıklar okundu ve icabları 

"örüşüldü;

Bu yurddaşlarm ayrıca Devlet şûrasına da 

müracaat ederek açtıkları davaların Deavi dai

resince reddedilmiş olduğu anlaşılmış ve Ka

mutaydan çıkan 803 sayılı karara g()re Deavi da

iresi kararlarının mahkeme kararlan mahiye- 

' tinde olup bunları tetkik ve tadile encümenim i- 

I zin salâhiyeti bulunmamış olmakla dilekleri 

i hakkında encümence yapılacak muamele olma

dığının kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

179 27 -1 -1936

1282 Server.

7089ı Şakiroğlu.

Reşadiye mahallesin

de.

Datça - Muğla.

Babasından kalan 

malların usulsüz ola

rak terekesi yapıl

masından şikâyet.

Dabasrndan kalan malların ^̂ eç ve kanun

suz olarak terekesi yapıldığından ve mahkeme

ye vaki olan şikâyetleri nazara alınmadığından 

ve saireden bahsile şikâyette bulunan Serverin 

Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal encümene ve

rilmekle Adliye vekâletine fçönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Terekenin geç yazılması mirasçılardan Mus- 

tafanın Erdekte olması dolayısile babasının ölü

münü geç haber almasından ileri geldiği ve Ser

verin adi senedle rehnedilmiş olduğunu iddia 

ettiği mallar için tapuda bir kayid yürütülme- 

mesinden dolayı dileğinin reddedildiği ve men

kul mallar için de istihkak davası açması ken

disine anlatıldığı halde bunu dahi yapmaması 

ve ilâm müddetinin geçmesi üzerine usulü dai

resinde satış yapılarak tutarının paylaştırıldı- 

ğı anlaşılmış ve bu yapılan işte bir uygunsuz

luk görülmemiş olmakla şikâyeti yerinde olma-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kaı-arı ve ne sebej)ten verildiği

415

440

806

855

Murad.

Alâettin mahulleshı- 

de i)()lislikten nıüte- 

kaid.

(Jelibolu.

Yeniden polisliğe 

alınması veyahud 

maaş ))ağlanması.

dığınııı Servere aulatıluıasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

180 27-1-1936

Balıkesir polis memuru iken malûlen 

tekaüde sevkedilmi^ ise de hakkında tatbik edi

len tekaüd kanununun 48 neü maddenin yerinde 

olmadığından ve kendisi de iyileşmiş olduğun

dan bahsile tekrar hizmete alınmasını veya te

kaüd maaşı bağlanmasını isteyen Muradın Yük

sek Reisliğe sunduğu iki arzuhal encümene ve

rilmekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve ieabı görüşüldü;

Muradın 1G83 sayılı kanunun 43 ncü mad

desine göre 884 lira ikramiye verilmek suretile 

malûlen tekaüdiüğe se'^vedildiği ve bu madde

nin tatbiki yerinde olmadığı hakkında Devlet 

şûrasınca açtığı davanın reddedildiği ve sonra

dan malûliyetinin zail olduğundan bahisle ye

niden polisliğe alınması hakkında İstanbul vilâ

yetine müracaatta bulunmuş ise de müracaati 

tarihinde 2388 sayılı tahdidi sin kanununun me

riyet mevkiinde bulunmasından dolayı tekrar 

vazifeye alınmadığı anlaşılmış ^'e esasen teka

üdü iğin tatbik edilen muamelenin yolunda ol

madığı hakkındaki davasının Şûraca reddedilme

si itibarile tekaüd maaşı hakkındaki dileğinin 

tetkikine de encümence imkân kalmannş olmak

la buralarının Murada anlatılmasına karar ve

rildi.
Karar No. K. tarihi

181 27 -1 - 193G

Reis

Giresun

M. M.

İstanbul 

Z. Karamursnl

Kâtib 

Samsun 

M. Vhış

Aza 

Antalya 

T. Sökmen

Aza 

Balıkesir 

H. Karan

Aza. 

Bursa 

M. F. Gerçeker

Aza Aza Aza

Denizli Gazi Anteb İstanbul 

Şefik Tursan M. Şahin A. Barlaa

Aza 

Siird 

Ş. Süsoy
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

129

y35

İbrahim ve arkadaş

ları.

Vusufoğlu.

(̂ Uftc'iha.Yi kcJyündo. 

Malatya.

Ak(̂ *adağ.

454

4 8 f

Osman ve arkadaş

ları.

Türkeli nahiĵ fesi Ge- 

miyani köyü muh

tarı.

Ayancık.

Encümen kaî'aıı ve ne sebepten verildiği

Köylerinden kaldırı

larak l)aşka yere 

nakledildiklerinden 

şikâyet.

Nahiye merkezinin 

Helealdı köyüne gö

türülmesinden şikâ

yet.

ötedeniberi sakin oldukları Malatyanın, Çift- 

çibaşı köyünden, orada tesis edilen hara dola- 

yısile başka yere kaldırıldrklanndan ve burası

nın ise ziraate salüı bulunmadığından baıhsile 

şikâyette bulunan Yusufoğlu îbraliim ve arika- 

daşlarının Yüksek Reisliğe sundukları arzuhal, 

encümene verilmekle Dahiliye vekâletine gönde- 

rilonijıti.

Gelen karşıirk okunduktan ve Ziraat veka

letinden ayrıca davet edilen mütehassıs zaAin ver

diği izahlar dinlendikten sonra icabı görüşüldü:

Çiftçibaşı köyünün orada tesis edilen «haraya 

bırakılmış köyler meyanında olduğu ve köy hal

kının işgal etmiş oldukları arazi ise Devlete aid 

olması hasebile bunlardan icare vermek suretile 

intifa ettikleri ve hara münasebetile kendilerinin 

oradan kaldırılması zarureti hâsıl olması üzerine 

vilâyet marifetile köy halkının o civarları dola

şarak bizzat tercih ettikleri gayet münbit ve ve

rimli yerlere nakledildikleri ve bu yerlerin ise 

toffiz suretile verildiğine ve kendilerinin mallan 

olduğuna göre icareden de kurtuldukları ve bu 

şikâyette köylülerin değil, bunlar içinde mah- 

dud kimselerin bazı zatî menfaat ve maksadları 

icabı olarak yaptıkları anlaşılmış ve binaenaleyh 

bu arzuhal hakkında yapılacak bir muamele gö

rülmemiş olmakla keyfiyetin arzuhal sahihlerine 

anlatılmasına karar verildi.
Karar No. K. Tarihi

182 28 -1 -1936

Türkeli nahiyesi merkezinin bulunduğu Ge- 

miyani köyünden Helealdı köyüne kaldırıldı

ğından ve bu ise köylüler için bir çok güçlüklere 

sebeb olduğundan hahsile merkezin eskisi gibi 

yine Gemiyani köyüne getirilmesini isteyen mü- 

teaddid köy ihtiyar heyetlerinin Yüksek Reisli

ğe sunmuş oldukları arzuhal encümene verilmek

le Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görülşüldü: 

Gemiyani köyünün ilerlemeğe müsaid olmadı

ğı gibi coğrafî durumu da merkez olmasına elve

rişli bulunmadığından ötürü idare ve asayiş ba

kımından çekilen zorlukların giderilmesi için 

nahiye İmrumunun Helealdı köyüne kaldırrldı-
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Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

13̂ 2 M. Ziya Ko<̂ oğlu. 

138 Kelkit eski Ziraat 

lîank memuru, 

(fümüşane.

Haksız yoı-e azledil- 

diğiİlden şikâyet.

3 9 ^

6746

Salih Hasanoğlu. 

İlhan köyünde. 

Erdek.

ğı ve hu nakil işinin kanunun tarifatı dairesine 

frenel kurultay ve idare heyeti kararlarına da

yanmak suretile yapıldığı anlaşılmış ve köylüle

rin bu şikâyetleri yerinde görülmemiş olmakla 

nahiye merkezinin tekrar (»emiyani köyüne geti

rilmesine imkân bulunmadığının arzuhali gön

derenlere bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

183 28 -1 -1036

Kelkit Ziraat bankası memuru iken haksız 

yere işten el çektir-ildiğindcn ve biriken maaşları 

verilmediği gibi şimdiye değin de bir yere tayin 

edilmediğinden şikâyet eden Ko(;oğhı M. Ziyanın 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal encü

mene verilmekle Ziraat vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılıkla buna bağlı olan Ziraat ban

kası umum müdürünün yazısı okundu ve icabı 

görüşüldü:

Ziyannı 317 tarihinde azledilerek mahkeme

ye verildiği ve muhakeme sonunda da mahkum 

olduğu ve o vakitten beri geçen 34 sene zarfında 

bir müraeaatte dahi bulunmadığı anlaşılmış ve 

bu kadar uzun bir müddet sonra vaki olacak 

her hangi bir iddiaya karşı bir şey 3̂ a])ilnyısrna 

imkân bulunmamış olmakla burasınm kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

184 28 -1 -1936

iskân suretile arazi 

ve emlâk verilmesi.

Bosna ve Hersek muhacirlerinden olub dokuz 

sene önce Erdek kazasının llıhan köyüne gelerek 

orada yerleşmiş olduğundan (baJısile Ibenzerleri 

gi'bi kendisine de emlâik ve arazi verilmesini is

teyen Salihin Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal, 

encümene verilmekle aid olduğu vekâlete gön

derilmişti.

Geslen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

BosnalI Hasanoğlu Salihe karısı ve oğlu ile bir

likte iskân yolu ile dörd dönüm toprak ve 71 ağaç 

zeytinlik ve bir de ev yoi’i verildiği ve arsa üze

rine ev yaptırarak sekiz senedenberi bu evde otur- 

amktA olduğu anlaşılmış ve aile namına olarak 

verilmiş olan ibu mallardan başka artık kendisi-
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Sal)ri Garihoğhı. 

Altındağ nıahallo- 

sinde No. 86 evdo. 

Ankara.

Zonguldak maden 

ooaklai’inda f;alışrr- 

kcn uğradığı malu

liyetten dolayı hafif 

hir hizmete alıınııas.ı

521 _i Ali H. Bektaşoğlu. 

558 I Apa köyünden Acı 

I })ayam.

Torununun yatı 

mektebine alınması.

nin zatine mahsus olarak da ayrıca bir şey veril

mesine imkân bulunmamış olmakla burasının Sa- 

lihe bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

185 28 -1 -1936

Gariboğlu Sabri tarafından Yüksek Reisliğe 

sunulub encümenimize verilen arzuhalde, Zon

guldak kömür ocaklarında çalişmakta iken mahıl 

olduğundan ve Zonguldak amele birliği parasını 

vermediğinden ve müracaatlerinden de bir neti

ce elde edemediğinden bahisle hukukunun korun

ması ve hafif bir işe alınması istenilmektedir. 

Bu arzuhalin îktısad vekâletine gönderilmesi 

üzerine gelen karşılıkla buna bağlı olan yazılar 

okundu ve icabı görüşüldü :

Sabrinin her defasında başka başka şekil

lerde bütün yüksek makamlara başvurduğu ve id

dialarının hi{> birisinin a,sıl ve esası olmadığının 

müteaddid defalar tahakkuk ettiği ve gerçi ça

lışma esnasında bir kaza neticesinde fıtık olmuş 

ise de bunun da bir arıza bırakmamak suretile 

tedavi ettirildiği gibi çalışmadığı günler için 

mahkemenin takdir ettiği tazminatın da v'̂ rildi- 

ği ve şimdi ise kendisinin (havzai fahmiyede) 

çalışmasından ileri gelmiş bir m.alûliyeti bulun

madığı ve binaenaleyh, arzuhalinde yazılı olan 

bütün iddia ve şikâyetlerinin yerinde olmadığı 

anlaşılmış ve Sabrinin hafif bir işe alınması hak- 

kındaki dileğine gelince; bunun da encümene ta

allûku görülmemiş olmakla buralarının kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

186 28 - I  - 1936

Dörd çocuğu vatan uğrunda şehid olduğun

dan bahsile hiç olmazsa torununun yatı mekteb- 

lerinden birinde okutturulmasınm teminini iste

yen Hacı Bektaşoğlu Alinin Yüksok Reisliğe sun

muş olduğu arzuhal encümene verilmeikle Maa

rif vekriletine gönderilmişti:

Oelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Şehir yatı mektoblerinin kapatılmakta olma

sından dolayı Alinin bu dileği yerine getirileme-
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34ır

587
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası 1 MK'iiınen karan ve ne sebej)teıı verildiği

yeceği ve vekâlete yaptığı müracaat üzerine de 

keyfiyetin kendisine bu suretle yazıldığı anlaşıl

mış olmakla arzusunun yapılmasına maddeten 

imkân olmadığının Aliye ıbildirilmesine ikarar 

verildi.

Karar No. K. Tarihi

187 28 -1 -1936

Zanı Asoyan.

Mülısa Jiyan azasın

dan Abraham Paşa 

kızı Marya vekili. 

Havyar hanında No. 

77.

İstanbul.

Galata

Kesilen yetim maa

şının yedinden bağ

lanması.

Hakkı Pekmezoğlu. 

Diyarbekir Adlî ih

tisas mahkemesi es- |

ki kâtibi. I

Haşan paşa deresinde i 

bakkal karşısında | 

No. 13 evde.

İstanbul - Beşiktaş. ■

Haksız yere işinden 

çıkarıldığından şi

kâyet.

Eski Ayan meclisi azasından Abralıam Paşa 

kızı ■Marya tara Tından Yüksek Reisliğe sunu

lup encümenimize verilen arzuhalde: Babasın

dan tahsis edilen maaşın usulsüz olarak kesil

diğinden bahsile tekrar bağlanması istenilmiş

tir. Bu S’ünkü teşkilâtta Ayan meclisinin vücu

du olmamasına göre bu işin ancak Kamutayca 

tetkik ve intacı lâzımgeleceği anlaşılmış ve Ge

nel sekreterlik makamında yapılan teşebbüs 

üzerine Bayan Maryanın kesilen maaşının ka

nunen iaedsi icab ettiği meydana çıkmakla bu 

maaş 1 - IX  - 1932 tarihinden itibaren iade sure- 

tile tahsis ettirilmiş olduğundan burasının ken

disine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

188 28 -1 -1936

Diyarbekir adlî ihtisas mahkemesi eski kâ

tibi Hakkı Pekmezoğlunun Yüksek Reisliğe su

nup encümenimize verilen arzuhalinde hâkimler 

kanunuTum 26 ncı maddesinin haksız bir tat

biki suretile işinden çıkarıldığından şikâyet 

edilmekte ve memuriyetine iadesi veyahut ta 

tekaüd muamelesinin yapılması istenmektedir.

Bu ar^ıhalin Adliye vekâletine gönderilme

si üzerine gelen karşılık okundu ve icabı görü

şüldü :

Hakkı Pekmezoğlunun aile nezahati hududu

nu aşarak muhitinde fena şöhret ve şayialara 

sebeb olacak ve memuriyet disiplinini de mü

teessir edecek hallerde bulunduğu karşılıkta 

uzun uzadıya yazılmış ve bundan ötürü bir me

muriyete tayinine imkân olmadığı anlaşılımış- 

tır. Kendisinin tekaüdü hakkındaki dileğine ge

lince: Arzuhalinde bahsettiği kâğıdların tetki- 

kında müddetini doldurduğu görülürse tekaüd
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497

533

Hacer.

Ortabahcje Mısırlı- 

oğlıı sokak No. 89 

evde.

îstanbul - Beşiktaş.

1 kanunim a göre hakkı olan maaşın bağlanması 

j tabiî bulunmuş olmakla burasının kendisine bil- 

, dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

406'i

6864
Mae id Memedoğlu. 

Nalbandoğlu mahal

lesinde.

Van.

Kendisine

rilmesi.

Oğlundan ötürü ma

aş verilmesi.

arazı ve-

189 28 -1 -1936

Polis Hüsnü anası Hacer imzasile Yüksek 

Reisliğe sunulub encümene verilen arzuhalde; 

kocasından maaş almakta isede oğlunun da Dev

let memuru iken öldüğünden bahsile bundan 

dolayı da kendisine aylık veya ikramiye veril

mesi istenilmektedir.

Tekaüd kanununun 55 nci maddesi bir ye

time iki cihetten maaş bağlanmasına imkân bi- 

rakmamakta olduğundan kocasmdan dolayı ye

tim maaşı alan Hacere beş senelik bir hizmeti 

bulunan oğlu polis Hüsnüden dolayı aynca maaş 

bağlanmasına veya ikramiye verilmesine kanu

nen İmkân görülmemiş olmakla burasmm ken

disine anlatılmasma karar verildi.

Karar No. K. tarihi

190 28 - I  - 1936

Memedoğlu Mecid tarafından Yüksek Reisliğe 

sunuluıb encümenimize verilen arzulialde : Ekin 

yapacak arazisi olmadığından mütekaidler haik- 

kındaki hükümlere göre kendisine kifayet edeeefc 

kadar arazi verilmesi istenikndctedir. Bu arzu

halin Maliye vekâletine gönderilmesi üzerine ge

len 'karşılık oikundu ve icaibı görüşüldü;

Jandarma yÜ2İbaşılığmdaıı mütekaid Memed- 

oğlu Mecidin tevzii arazi talimatnamesindeki va

sıflan haiz ve toprağa muhtaç olduğu meydana 

çrkmaikla kendisine bu talimatname ihüikmüne gö

re mütegayyib şaJııslardan kalan veya Hâzineye 

aid bulunan araziden verilmesinin vekâletten 

Van defterdarlığına yazıldığı anlaşılmış olmaik- 

la bu defterdarlığa baş vurmasının Mecide Ibildi- 

riknesine karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

191 28-1-1936
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502

538

j Said ve arkadaşları. 

1 Furuncu.

1 Çapakçur.

Çapakçura hâkim ta- 

; yin edilmesi.

Çapakçur kazasının dava işleri çok geniş ol

duğundan ve bu işleri elinde tutan Kiği müddei

umumisinin de işleri yürütemediğinden bir hû-

540

577

îlyas.

Eski komiser mua

vini.

Urfa.

Boş yere işinden çı

karılmasından şikâ

yet.

kim tayini sur(‘tile bu işin yoluna konulmasını 

isteyen Fırıncı Said ve arkadaşlarının Yüksek 

Reisliğe çektikleri tel yazısı encümene verilmek

le Adliye vekâletine f'önderilmişti.

(ielen karşılık okundu ve icabı {görüşüldü:

Çapakçur hâkimliğine birinin tayini muikar- 

rer olub bunun oraya gelmesine değin Çapaikçur 

hâkimliğini yapmak üzere Elâziz aza muavini Ah- 

med Şevkiye muvakkaten salâhiyet verildiği ve 

binaenaleyh evveloe Çapakçur muamelelerinin 

Palo mahikemesinee görülmesi için verilmiş olan 

salâhiyet kaldırılarak Çapaıkçur mahkemesinin 

hali faaliyete getirildiği anlaşılmış ve ıbu suret

le Fırıncı Said ve arkadaşlarının dilekleri yerf- 

ne getirilmiş olmaikla burasının kendilerine bildi

rilmesine karar verildi.

E^arar No. K. Tarihi

192 28-1-1936

İsparta komiser muavini iken boş yere vazi

fesinden çıkarıldığından ve isnad edilen suçtan 

mahkemeye verilmediği gibi şimdiye değin bir 

vazifeye de alınmadığından şikâyet eden llyasın 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal encüme

ne verilmekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü : 

îlyasm müteaddid defalar münasebetsiz işler 

yapmasından dolayı kaydi terkin edildikten son

ra vazifeye alındığı halde yine polisliğe yakışma

yacak hallerden va^eçmediği vekâletin karşılı

ğındaki yazılardan anlaşılmış ve esasen vazifeye 

tayin keyfiyeti ise aid olduğu makamın takdirine 

muallâk bulunmuş olmakla dileği hakkında 

encümence yapılacak muamele olmadığının ken-
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i dişine 'bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

193 28 - I - 1936

Beis M. M- Kâtib Aza Aza Aza

Giresun İstanbul Samsun Amasya Antalya Bursa

t. Sökmen Z. KaramursdL M. Ulaş îs. Hakkı Mumcu T. Sökmen H. Fehmi Gerçeker

Azıa Aza Aza Aza

Denizli İstanbul Mardin Siird

Şefik Türsan A. Barlas A. Şatana Ş. Gürsoy

Aza Aza

Srvas Van

Ziya İbrahim Arvas

Azd.

Van 

Münib Boya
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549 Kemal Aksu.

586 I Dava vekili.

Atatürk caddesinde. 

Bursa.

Dava vekilliği ruh

satnamesinin avu

katlık i'uhsatnemsile 

değiştirilmesi.

4()0 sayılı avukatlık kanununun 11 nci mad- 

desihde ruhsatname ile ve on sene müddetle 

dava vekâleti yapanların avukat olabilecekleri 

baklanda yazılı hükme güre kendisinin de da

va vekilliği ruhsatnamesinin avukatlık ruhsatna- 

mesile değiştirilmesini istediği halde dileğinin 

yerine getirilmediğinden şikâyet eden Kemal Ak

sunun Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal 

encümene verilmekle Adliye vekâletine gönderil

mişti.

(rclen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Kemal Aksuının adiiyede beş seneden fazla 

ge(,îen hizmetinden dolayı 460 sayılı avukatlık 

kanummun 12 nci maddesi mucibince baro teş

kili mümkün olmayan yerlerde dava vekilliği 

yapmak üzere kendisine ruhsatname varilmiş ol

duğu anlaşılmış ve her ne kadar arzuhal sahibi 

bu kanunun 11 nci maddesi hükmüne dayanarak 

ruhsatnamesinin değiştirilmesini istemekte bu

lunmuş ise de bu kanunun bazı maddelerini de

ğiştiren 708 saydı kanunun beşinci maddesinde; 

(Hukuk fakültesinde okunan derslerden bilim- 

tihan ruhsatnameyi hniz olarak beş sene müddet

le icrayi vekâlet edenlerin avukat olacakları) 

yazılmış olmasına ve Kemal Aksunun vaziyeti ise 

bu maddeye uygun olmadığı gibi esasen baro 

olmayan yerlerde vekâlet yapmak üzere mezuni

yeti tahdid edilerek kendisine o suretle ruhsat

name verilmiş bulunmasına göre avukatlık rulı- 

satnamesinin değiştirilmesine kanunî imkân bu

lunmamış ve binaenaleyh şikâyeti yerinde görül

memiş olmakla keyfiyetin bu yolda kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

194 30 -1 - 1936

604 İbrahim Tokmakçı. 

047^ Askeıî kaymakamlı

ğından mütekaid. 

Türkali mahallesi 

Meddah İsmet so

kak X(). 6 .

İstanbul - Beşiktaş.

Tekaüdiüğünün yan

lış bir doğum tarihi

ne göre yapıldığın

dan şikâyet.

Doğum tarihi 1291 olduğu halde 1290 yılın

dan itibar edilmek suretile tekaüdü yapılmış 

olduğunndan bahsile 1291 tarihine göre tekaüd 

işinin düzeltilmesini isteyen kaymakamlıktan 

mütekaid İbrahim Tokmakçı tarafından Yük

sek Reisliğe sunulan arzuhal encümene veril

mekle M. ]\I. vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

İbrahim Tokmakçının tekaüdünden önce
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sobepten verildiği

427

453

Abdullah Reşad Ak

baba.

Siird varidat mü- !
I

meyyizliğinden mü- i

tekaid. j

Siird. I

Ev borcunun affi.

335

355

B. Başeken ve arka- 

daşlan.

Zile.

Ziraat bankasına 

olan borçlarının fa

izinden şikâyet.

elindeki hüviyet cüzdanının tasdikli sureti is- 

tenilmis5.se de ziyaa uğradığını ve doğumunun 

1290 olduğ lU bildirmesine ve dosyasında da 

doğum kaydi bulunmamasına ve bu gibilerin 

mektebe ve askere dühullerinde on sekiz ilâ 20  
yaşlarında bulunduklarının kabulü askerî şura 

karan icabından bulunmasına ve dühulünün de 

306 olmasına göre İbrahimin 18 yaşında mek

tebe girdiği kabul edilerek kararnamesinin ya

pılmış ve 20 - X I - 1927 tarihinde tekaüdiüğü 

yüksek tasdikten geçmiş olduğu ve zat işlerinin 

Son tetkik mercii ehcümenince de bu yoldaki di

leğinin reddine karar verildiği anlaşılmıştır. Ya

pılan iş usulüne ve dÜ2İene uygun olup bunun 

tashihine imkân bulunmamış olmakla keyfiye

tin arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

195 30 -1 -1936

Siirtte metruk mallardan iki odalı bir evin 

muhammen bedeli bin üç yüz lira iken altı bin 

ÜQ yüz elli liraya üzerinde kaldığından ve şim

diye kadar ancak üç bin yüz lira kadar bir şey 

verebildiğinden bahsile üstarafmın affini iste

yen Reşad Akbaba tarafından Yüksek Reisliğe 

sunulan arzuhal, encümene verilmekle okundu 

ve icabı aramızda görüşüldü:

Bu evin arttırma suretile Akbabanın üzerin

de kaldığı anlaşılmasına ve kanunî hükümler 

dairesinde tahakkuk etmiş olan Hazine alaca

ğının affine imkân bulunmamasına mebni dile

ğini yerine getirmeğe mevzuat müsaid olmadı

ğının arzuhal sahibine bildirilmesine karar ve
rildi.

Karar No. K. tarihi

196 26 -1 -1936

Ziraat bankasına olan bordan için alınan 

faizin çokluğundan ve bu borçlarım vermek hu

susunda güçlük çektiklerinden bahsile bu borç

larının uzun vadeli bonolara ve az faizlere 

bağlanmasını isteyen B. Başeken ve arkadaşla

rı tarafından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal 

encümene verilmekle Ziraat vakâletine gönde-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

rihnişti.

Gelen karşılık ile Ziraat bankası umum mü

dürlüğünün buna bağlı olan yazısı okunduktan 

sonra icabı görüşüldü;

Arzuhal sahihlerinin bu borçlarını ödeme

ğe iktidarları olduğu halde ne ödemeğe ne de 

tecile yanaşmakta oldukları bildirilmekte ol

duğundan 1)U borçlarının tecilini arzu ediyor

larsa Bankaya usulü dairesinde baş vurmaları 

lâzımgeleceğinin ve faizin indirilmesi hakkında- 

ki dileğe gelince; Bankaca konulan düzene uy

gun olarak nlınmakta olan faizlerin indirilmesi

ne encümence mahal ve imkân görülmediğinin 

arzuhal sahil)lerine anUt'^lmasnıa karar verildi.

Karar No. K. tarihi

197 30 -1 -1936

406

429

45

46

814

863

! Abdül Tevfik 

I arkadaşları. 

Elçilik vasıtasile. 

Sofya.

ve I Bulgaristaudaki mal

larını alamadıkların

dan şikâyet.

5 1 O

533

570

Haydar Hüseyin ve 

arkadaşları.

Tütün ekicileri.

(razi Anteb. 

îsmail ve arkadaş

ları.

Tütün ekicileri. 

Nezib.

Haşan keyif tütün 

ekiminin (Jazi An

teb merkezine hasre- 

dilmemesi.

Bulgaristandaki mallarım kurtarmak için 

oraya kadar da gitmişlerse de bir netice elde ede

mediklerinden bahisle bu haklarını alabdlmeleri- 

nin teminini isteyen Albdültevfik ve arkadaşları 

imzalarile Yüksek Reisliğe gönderilen arzuhaller 

encümene verilmekle Hariciye vekâletine gönde

rilmişti.

Gelen karşıirk okundu ve icaibı görüşüldü : 

Bu iş 1925 senesinde Türk - Bulgar dostluk 

muahedesine bağlı emlâk protokolünün tatlbika- 

tına taallûk etmekte ise de bu protokolün tatbi

katına aid olarak sonradan bazı noktai nazar ih

tilâfları çrktığı ve bunlar halledilinceye kadar bu 

gibi müracaatler hakkmda 'bir şey yapılmasına 

imkân olmadığı anlaşılmış olmakla burasmm ar

zuhali gönderenlere bildirilmelerine karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

198 30 -1 -1936

Haşan keyf tütün dim inin yalnız Gazi An

teb merkezine hasredildiğinden ve bu nevi tü

tünün Nezipte de yetiştirilmekte olduğundan 

jEÜrram menfaatlerine uymayan bu tahdidin 

kaldırılması hakkmda ekincilerden İsmail ve bir

çok arkadaşları tarafından Yüksek Reisliğe su

nulan arzuhal ile bu tütünün ekim ve ihtiyaca- 

tmın tütün kooperatifi tarafmdan murakebe
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ' Eiicünıen karan ve ne sebepten verildiği

459 Remzi.

487 I Sivas Ağır ceza 

mahkemesi aza r.ıü- 

' lâzinılerinden müte- 

kaid.

edileceğini gazetelerde okuduklarından ve bu ise 

zürram aleyhine bir netice hâsıl edeceğinden bu 

murakabenin İnhisarlar idaresince yapılması 

hakkında da Haydar Hüseyin ve arkadaşları 

tarafından çekilen tel yazısı . encümene veril

mekle Gümrük ve inhisarlar vekâletine gönderil

mişti :

Gelen karşılıklar okundu ve icabı görüşüldü:

Esasen Haşan keyf tütünü yalnız Mısıra ih

raç edilmekte ve Mısırda sarfedilen miktarın 

da mahdud bulunmakta olmasından ve bu mik

tar tütünün rağbetini kaybetmemesi için ekimi

nin en iyi tütün yetiştiren Gazi Anteb merke

zine hasredilmesi de memleketin ekonomik men

faatine uygun bulunmasından dolaja bu nevi 

tütünün başka yerlerde de ekilmesi doğru gö

rülmemektedir.

Bu tütünlerin ekim ve ihracının tütün kco- 

peratifi tarafından murakabe edilmemesi hak- 

kmdaki dileğe gelince; buna dair bir hüküm ol

madığı gibi buna kanunen de imkân görülme

mektedir. Buralarmm dilek sahihlerine bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

199 30 -1 -1936

Vazifesinden çıkarıl

dığından şikâyet.

Sivas aza mülâzimi iken lıâkimler kanunu

nun muvakkat maddesinin (B) bendine göre 

vazifeden çıkarıldığından ve bu ise doğru olma

dığından bahsile şikâyette bulunan ve hakkın- 

daki kar-arın ortadan kaldırıhnasını veyahud bu 

kanuna bir (C) fıkrası altında bir fıkra ilâve

sini isteyen Remzinin Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu arzuhal, encümene verilmekle Adliye ve

kâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı görü-

Remzinin türlü yolsuz ve usulsüz muamele- 

I lerinden dolayı işten el çektirilmek, derecesi in

dirilmek, altı ihtar almak ve vazifesini suiisti

mal etmek gil)i hallerinden ötürü hususî ko

misyonca meslekte bırakılması caiz görülemeye- 

rek hâkimler kanununun (B) bendine göre va

zifeden çıkarılıp tekaüd edilmiş olduğu anlaşıl- 

i m ıştır.
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adı, sam ve otur

dukları yer

Arzulıal hulâsası Encümen kararı ve nc sebepten verildiği

Bu kanuna, kendisinin vaziyetini korumak 

maksadile bir de (C) fıkrası ilâve edilmesi hak- 

kındaki dileğine gelince:

Bu da yeniden bir tesis mahiyetinde olup 

teşkilâtı esasiye kanununa göre kendisinin böy

le kanunî bir teklifte bulunmak hakkım haiz ol

mamasından ve esasen kanuna böyle bir fıkra 

ilâvesine de lüzum ve ihtiyaç bulunmamasından 

dolayı bu talebi de doğru görülmemiştir. Bina

enaleyh gerek şikâyetinde, gerek dileğinde bir 

hak ve isabet görülmeyen Remzinin istedikleri 

yapılamayacağınm kendisine bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

200 30 -1 -1936

Reis 

Giresun 

1. Sökmen

M. M. 

İstanbul 

Z. Karamursal

‘ Kâtib 

Samsun 

M. Ula§

Aza

Antalya 

T. Sökmen

Aza 

Balıkesir

H. Karan

Aza 

Bursa 

M. F. Gerçeker

Aza Aza Aza Aza A^a Aza Aza

Denizli Gazi Anteb Gümüşane İstanbul Sivas Van Van

Şefik Tüarsan M. Şahin Ş. Erdoğan A. Barlas Z. Başara 1. Arvas Münih Boya
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

2768 Molla Ali.
5543 Zirnovalı.

Urganlı köyünden.

! Manisa - Turgudlu.

Arzuhal hulâsası

Devlet şûrası kara

rından şikâyet.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dramanın Zimova kazasında bıraktıkları 

mallara noksan bedel konulmasına karşı bun

lara mukabil Turgutlunun Urganlı köyünde ver

dikleri bagm dönümüne yirmi altın kıymet ko

nulduğundan şikâyetle işinin incelenmesini iste

yen Molla Alinin Yüksek Reisliğe sunmuş oldu

ğu arzuhal, encümene verilmekle Dahiliye ve

kâletine gönderilmişti.

Gelen karşdık okundu ve icabı görüşüldü: 

Molla Alinin istihkakına karşı verilen malla- 

nn bedeline itirazla Devlet şûrasma açmış ol

duğu davanm reddedildiği anlaşılmış ve Devlet 

şûrası Deavi dairesi kararlan mahkeme karan 

mahiyetinde ve katî bir şekilde olmasından ötü

rü Yüksek Kamutayın 803 sayılı kararma göre 

bu işin encümenimizce incelenmesine imkân bu

lunmamış olmakla dileğinin yerine getirilemiye- 

ceğinin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

201 3 - I I  -1936

358 ! Mahmud.

379 i Veledi Kazzaz ma-

i hailesinde Mekteb

I sokağında No. 7 ev-

1 de Nalband.

I Bursa.

Aşar borcunun vak- 

tile kapatıldığı hal

de yeniden kendi

sinden aranılmsücta 

dma;Sindan şikâyet.

1338 yılında Petro - Dimitri ile müşterek ol

mak ve bunun mallan karşılık gösterilmek sure- 

tile bazı köylerin iltizam ettikleri âşar bedelin

den olan borç, Dimitrinin mallan satıarak ve za

hireleri lûmarak kapatıldığı halde bu kere ken- 

j dişinden bin sekiz yüz Hra istenmekte olduğun- 

. dan bahisle şikâyette bulunan naliband Maihmu- 

■ dun Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, en- 

I  cümene verilmekle Maliye vekâletine gönderil- 

! mişıti.

Vekâletten gelen karşılık okundu ve icabı gö- 
i rüşüldü :

I Karşılıktaki yazıya göre bu işin mahkemeye 

i intikal etmiş ve orada İncelenmekte bulunmuş 

! olduğu anlaşılmasına göre encümence bu şikâ- 

; yet hakkmda başkaca tetkikat icrasma mahal 

ve imkân bulunmamıştır. Binaenaleyh, arzu- 

: halde yazılı iddiayı Mahmudun mahkemede söy

lemesi ve isbat etmesi lâzımdır. Bunlarm ken- 

! dişine bildirilmesine karar verildi.

I Karar No. K. Tarihi

202 3 - II -1936
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Arzuhal verenIcTİn 

adı, sanı ve otur

duk! an yer
Arzuhal hulâsası ı Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4107; 

700 f

Şevki.

Erzurum.

Alacağının verilme- 

me.sinden şikâyet.

5 ^  J

592 !

Kâmil.

Topçu kaymakamlı

ğından mütekaid. 

Bmirşeyh mahalle

sinde No. 12 evde. 

Erzurum.

Tekaüd maaşının ye

ni kanuna göre art

tırılması.

Şevki imzasile Erzurumdan Yüksek Reisliğe 

çekilip encümene verilen tel yazısında İstanbul 

Hükümetinden intikal eden alacağının verilme

mesinden şikâyet edilmesi üzerine bu tel yazısı 

gönderilmek üzere keyfiyet Maliye vekâletinden 

sorulmuştu:

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Şevkinin istediği para Erzurumun istilâsın

da gasb ve yağma edilen ticarî eşyasının bedelle-’ 

rinden ibaret olduğ\ı anlaşılmış ve bu gibi eşya 

bedellerinin tediyesine ise kanunî mesağ bulun

mamıştır. Dahilî nizamnamemize göre encüme

nimizin kanun dışında bir hüküm vermesine im

kân olmadığından dileği hakkında encümence 

yapılacak bir iş olmadığının kendisine bildirilme

sine karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

203 3 - I I  -1936

Topçu kaymakamlığından mütekaid Kâmil 

imzasile Yüksek Reisliğe sunulup encümenimi

ze verilen arzuhalde tekaüd suretile bağlanan 

aylığın yaptıkları hizmetlere göre az olduğun

dan ve bu para ile geçinemeyerek bu ihtiyar 

halinde zarurete uğradığından bahsile hiç ol

mazsa 934 yılında askerlikten terhis edildiği 

göz önüne getirilerek tekaüd maaşının yeni te

kaüd kanununa göre arttırılması istenilmesi 

üzrine bu arzuhal Millî Müdafaa vekâletine gön

derilmişti.

Gelen karşıhk okundu ve icabı görüşüldü:

Kâmilin filî hizmetine Balkan harbi zammı 

ilâve edilerekten, 339 yılında 1 676 kuruş ma

aşla tekaüd edildiği ve Büyük harbe iştirakinden 

(»türü tekaüd maaşına beş senelik harb zammı 

olarak 250 kuruş ve sonradan yaptığı ikinci 

hizmetinden dolayı ĵ eni tekaüd kanunu hük

müne göre de hizmeti âhire zammı olmak üze

re de 1 340 kuruş ilâve edildiği anlaşılmış ve ka

nunî hükümlere göre yapılan bu zamlardan 

])uşka bir şey verilmesine ve 1683 sayılı tekaüd 

kaııniıunun hükümleri dairesinde yeniden tah

sis muamelesi yapılmasına imkân bulunmamış
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur
dukları yer

326

345

S. Basri.

Balat Karabaş ma

hallesi Hisarönü so

kak No. 71 evde. 

İstanbul.

Arzuhal hulâsası

Açık maaşı verilme

si ve bir memuriye

te tayini.

2478

5251

Ahmed Hamdi. 

İzzetpaşa mahalle

sinde eski süvari tah

sildarı.

Erzincan.

Tekaüd aylığı bağ

lanması.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

olmakla keyfiyetin bu suretle Kâmile anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

204 3 - I I  -1936

Varidatı mahsusa idaresinin kaldırılması 

üzerine İstanbul ve mülhakatı başmüdüriyeti 

masraf mümeyyizliğine tayin kılınmış ve oranın 

lâğvi üzerine de İnhisarlar idaresine geçerek 

Samsun başmüdürlüğü masa memurluğunu yap

makta iken açıkta kalmış olduğundan bahsile 

açık maaşı verilmesini veyahud bir memuriyete 

tayinini isteyen Basrinin Yüksek Reisliğe sun

muş olduğu arzuhal, encümene verilmekle Ma

liye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Basrinin ücretli bir vazifede bulunmakta iken 

oradan çıkarılmış olmasına ve açık maaşı ise me

murin kanununun birinci maddesinde yazılı me

murlara münhasır bulunmasına göre kendisine 

açık maşı verilmesine kanunî imkân görülme

miştir. Bir memuriyete tayini haldundaki dile

ğine gelince: Memuriyete tayin keyfiyeti aid ol

duğu makamların takdirine bağlı olması itiba- 

rile encümenimizi alâkalandırmıyacağından bu

nun için de vekâlete başvurması lâzım gelecek

tir. Buralarının Basriye anlatılmasına karar ve

rildi.

Karar No. K. Tarihi

205 3 - I I  -1936

1305 senesinden itibaren bir çok hizmetlerde 

bulunduğu ve yaşı da 65 i geçtiği halde tekaüd 

maaşı bağlanması için yaptığı müracaatlerden 

bir netice elde edemediğinden şikâyet eden Hanı- 

dinin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, 

encümene verilmekle Maliye vekâletine gönde

rilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Hamdinin nerelerde ve hangi tarihlerde me

muriyette bulunduğuna dair bir kayid buluna- 

mamasından dolayı şahidlerin şahadetleri üzeri

ne bir cetvel tanzimi zarurî görülmüş ve mahal

lince yapıhp vekâlete gönderilen bu cetvelde ise
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

61

63

Memed Ali ve arka

daşları.

Un fabrikası sahibi. 

Eskişehir.

430

M. Erdoğan, 

îsmetpaşa mahalle

sinde No. 245 evde. 

Malatya.'

Encümen kararı v6 ne sebepten verildiği

Malatya sıhaht mü- 

ründen şikâyet.

Hamdinin 305 yılından 25 şubat 325 tarihine 

kadar geçen hizmet müddetinin 20 seneden aşa

ğı bulunduğu ve 65 yaşını da memuriyette iken 

doldurmadığı anlaşılmış ve binaenaleyh kendisi

ne 1683 sayılı tekaüd kanununa göre tekaüd 

maaşı bağlanmasına imkân bulunamamıştır. 

Burasının Hamdiye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

206 3 - I I  -1936

Kara değirmenlerinde öğütülen unlardan vergi 

alınmamakta olmasından dolayı halkın vergiye tâ

bi olmayan bu değirmenlere rağbet göstermekte ve 

bu ise fabrikalarının faaliyetini sekteye uğrat

makta olduğundan bahsile şikâyette bulunan 

Eskişehir un fabrikatörlerinden Mehmed Ali 

vo arkadaşlarının Yüksek Reisliğe sundukları 

arzuhal okundu ve icabı görüşüldü:

Verginin çiftçiye ve fakir halka ağır gelme

sinden dolayı mükellefiyet valsli ve elektrikli 

değirmenlere hasredilmiştir. Binaenaleyh mün

hasıran fabrikacıların kazancı çoğalmak için 

verginin fakir halka da teşmiline imkân yoktur. 

Bu itibarla şikâyetlerinde bir isabet görülmedi

ğinin arzuhal sahihlerine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

207 3 - I I-1936

Malatya sıhhat ve İçtimaî muavenet müdü

rünün idaresizliğinden bahsile kendisinin başka 

bir yere nakledilerek yerine genç ve dinç bir 

sıhhat müdürünün gönderilmesini isteyen M. 

Erdoğan Yüksek Reisliğe sunmuş oluduğu ar

zuhal, encümene verilmekle Sıhhat ve içtimai 

muavenet vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Esasen bu arzuhalde sıhhat müdürü hakkında 

şikâyeti mucib olacak maddî bir şey gösterilme

mektedir. Malatya Hükümet tabibinin istifa et

tiğine ve Doğum evi baştabibinin Çoruma nak- 

lolılnduğuna ve Dr. Mecdinin işten el çektiril- 

diğine ve saireye dair arzuhalde yazılan işlerden 

ise sıhhat müdürünün bir tesiri olamıyacağı



Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebepten vei'ildiği

4342

7152

Parlâmento Ahmed. 

Osmaniye mahalle

sinde Girid muha

cirlerinden.

Antalya.

Umumî savaşta ya- 

)it;n evinin yerine ev 

verilmesi.

gibi müdürün vazifesinde muvaffak olmuş ve 

hakkında şimdiye kadar bir şikâyette bulunul

mamış olduğu anlaşılmıştır. Şu hale göre yapı

lan bu şikâyetin yerinde olmadığının Erdoğana 

bildirimesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

208 3 - I I  -1936

456

483

Cemal Onural.

Gazi Alemşah ma

hallesinde No. 42 ev

de.

Konya.

Askerî ceza mah

kemesince hakkında 

verilen kararın kal

dırılması.

Umumî savaşta askerlerin işgali altında olan 

evinin yanmış ve evsiz kalmış olduğundan bah

si] e bu evinin yerine başka bir ev verilmesini 

isteyen Giridli Parlâmento Ahmed tarafından 

Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, encümene ve

rilmekle Maliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı görü

şüldü :

Bu evin ne suretle yandığı tesbit edilmemiş 

olduğu gibi zaten bu gibilerin tazminat istemele

rine dair olan kanunî müddetler geçmiş olma

sından ve yanan eve karşı millî mallardan ev ve

rilmesine de mevzuat müsaid bulunmamasından 

dolayı dileğinin yerine getirilmesine imkân ol

madığının Parlâmento Ahmede anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

209 3 - I I  -1936

Beşinci Tümen topçu alayının birinci bölü

ğünde gedikli başça^nışken hakkında askerî ceza 

mahkemesince iki ay hapse ve rütbesinin geri 

alınmasına dair verilen kararın pek ağır oldu

ğundan bahsile işinin incelenerek kaldınimasmı 

isteyen Cemal Omıral tarafından Yüksek Reis

liğe sunulan arzuhal, encümene verilmekle M. 

M. vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Cemalin madununa, hizmetle mütenasib ol

mayan emir vermek suçundan dolayı V. Korko- 

mutanlık mahkemesince, iki ay hapsine ve ordu

dan çıkarılmasına dair verilen kararın Temyiz

ce de tasdik edildiği anlaşılmasına ve katiyet 

kesbeden bu kararın kaldırılmasını mucib ortada 

kanunî sebeb bulunmamasına göre dileğinin ye

rine getirilmesine mahal ve imkân bulunmamış
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I Ârzıılial verenlerin 

B 2  adı, sanı ve otur- 

duklan yer
Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

547

5 b4

771

3468

M. Sabri.

Konya eski müstan- 

tığı.

Hergele m e y d a n ın d a  
Nevşehir h a n ın d a .  
Ankara.

Memed Rai t  

Kedikpaşada Bosta- 

ni Ali mahallesinde 

No. 113 evde. 

İstanbul.

Bir hizmete alınma

sı veya tekaüd veya- 

hud açık maaşı ve

rilmesi.

Çiftliğine konulan 

bedelin az olmasın

dan şikâyet.

olmakla burasının Cemal Onurala anlatılması

na karar verildi.

Karar No. K. tarihi

210 3 - I I  -1936

Konya ovası sulama idaresi telefon maikinisti 

iken vazifesi lâğvedilerek açığa çıkarılmış oldu

ğundan ya bir liizmete alınmasını veyahud açdc 

maaşı verilmesini ve bu da olmadığı halde teka

üde sevkedilmesini isteyen makinist Mustafa Sab- 

rinin Yüksek Redsliğe sunmuş olduğu arzuhal, 

encümene verilmekle Ziraat vekâletine gönderil

mişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Mustafanm kadro dolayısile bir hizmete alı

namamakta olduğu gibi hizmet müddetinin 25 se

neden aşağı olm.asından dolayı tekaüde sevkedi- 

lemediği ve açık maaşı hakkındaki dileğine ge

lince : Makinistlikte ücretle müstahdem olma

sından ötürü kendisine açık maaşı verilmesine da

hi mevzuat müsait olmadığı anlaşılmış olinakla 

'buralarmm ve vazifeye tayin keyfiyeti ise vekâ

letin taikdirine muallak olmasından ötürü encü

mence bu dileği hakkında da yapılacak muamele 

olmadığının Mustafaya bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

211 3 - I I  - 1936

Yenişehir Fener civarında bıraktığı çiftliğine 

konulan bedelin değerinden çok az olduğundan 

ve yaptığı şikâyetler Balıkesir vilâyetile iskân 

idaresince dinlenmediği gibi Devlet Şûrasına 

açtığı davanın da reddedildiğinden ve saire- 

den bahisle işinin incelenerek gadirden 

kurtarılmasını istoyt'n Meme<î üaifİTi Yüksek 

Reisliğe <?unmuş olduğu arzuhal, encümene 

verilmekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Memed Raifin memlektinde bıraktığı mal

lara 14 663 altın lira değer biçilmesi üzerine 

namına yüzde 40 hesabile tahakkuk eden istih

kaka karşı Ayvalıkta bir evle diİkkân ve 69 dö

nüm arazi ve 125 dönüm zeytinlik verildiği ve
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'459

431
458

ıs^Binq {Bqnzjy 
adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal verenlerin Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Cenan ve çocukları. 

Bomonti Kır soka

ğında No. 41. 

İstanbul.

Şişli.

Bahire.

Sahrayi cedidde Ka- 

yışdağı yolunda No. 

158 evde.

İstanbul.

Erenköy.

hakkında verilen teffiz kararının 1771 sayılı 

kanunla ' katileştiği anlaşılmıştır. Kendisinin 

Ycnişehirdeki çiftliğine az kıymet takdir edildiği 

baklandaki şikâyetine gelince: Bu hususa dair 

açtığı davanın Devlet Şûrası deavi dairesince 

reddedilmiş ve Kamutaydan çıkan 803 sayılı 

karara göre deavi dairesi kararlarının mahke

me karan vaziyetinde ve katî bir şekilde 

olup bunların encümenimizce tetkik ve tadiline 

imkân bulunmamış olmasından dolayı bu hu

sus hakkında encümence yapılacak muamele 

olmadığının kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Bağlanan maaşları

nın artırılması.

212 3 - I I  -1936

Bahireiiin, babası şehid Ali Kabuliden ve 

Cenanın da, kocası Baha Şakirden dolayı bağ

lanan aylıklarla geçinemediklerinden bahsile 

bu aylıklarının artırılması hakkında Yüksek 

Reisliğe sundakları arzuhaller encümene veril

mekle okundu ve icabı görüşüldü:

Bu bayanlara bağlanan aylıkların miktar

ları Kamutaydan ba.şka, başka çıkan kanunlarla 

tayin ve tahdid edilmiştir. Bu aylıkların art

tırılması ise yeni bir kanun mevzuu olup dahi

lî nizamnamemize göre encümenimizin buna sa

lâhiyeti yoktur. Binaenaleyh dileklerinin yeri

ne getirilmesine encümence imkân olmadığının 

kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No.

213

K. tarihi

3 - I I  -1936

Reis M. M. Kâtib Aza Aza Aza.

Giresun İstanbul Samsun Bursa Cazi Anteb Gümüşane

Z. Karamursni M. Vlaş M. Fehmi GerçekcAr M. Şahin Şevket

Aza Aza, Aza Aza Aza. Aza

İstanbul Mardin Siird Sivas Van

A. Barlas A. Şatana Ş. Süsoy Ziya Münih Böya

T. B. M. H . M aibaau



Dcvro ; V

T. B. M. M.
İV İ iıı ıa  : 1

a

N ,z;

858

907

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ

H A T T A U I K  K A R A R  C E T V E U İ

S a y . : 8

23 -111-1936 Pazartesi

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Kemal İnal.

Haseki mahallesi Ca

mi avlusunda No. 

65 evde.

Eski iskân dairesi 

teffiz memuru. 

İstanbul.

İnzibat komisyonun

ca hakkında verilen 

kararın kaldırılma

sı.

İstanbul İskân dairesi teffiz memurluğunda 

istihdam edilmekte iken çirkin bir isnad neti

cesi olarak memuriyetinden çıkarılarak mahke

meye sovkedilmiş ise de muhakeme sonunda be- 

raet etmiş olduğundan bahsile hakkında inzibat 

komisyonunca verilen kararın kaldırılarak me

muriyetine iadesini istej^en Kemalin Yüksek Re

isliğe sunmuş olduğu arzuhali, encümene veril

mekle Dahiliye vekaletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan ve encümene da

vet edilen salahiyetli müdürün verdiği izahlar 

dinlendikten sonra icabı görüşüldü.

Kemalin elinde bulunan diğor işleri bıraka

rak teffiz işini neticelendirmek ve cetvelini yap

mak için Kayalar mübadillerinden Hüsrevden 

35 lira rüşvet aldığı «cürmümeşhud;» halinde ta

hakkuk etmesinden dolayı İstanbul vilâyeti in

zibat komisyonunca memurin kanununun 33 neü 

maddesi mucibince ihracına idare heyetince ka* 

rar vedildiği ve bu hu.susta Devlet şûrasma da 

müracaat etmiş ise de usul noktasından davasının 

reddedildiği anlaşılmış ve Yüksek Kamutaydan 

çıkan 803 numaralı karara göre Devlet şûrası 

deavi dairesinden her ne suretle olursa olsun ka

rara bağlanan davaların enoümenimizce tetkikı- 

na imkân bulunmamış olmakla dileği hakkında 

encümence yapılacak muamele olmadığının ken

disine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

214 13 - I I I  -1936



— 2 —
Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası j Encümen kai'aıı ve ne sebepten veıildiği

1529

4288

Vusuf Ziya. i  Maaşından kesilen

Hacımansur sokağı  ̂harcırah avansının

No. 27 I geri verilmesi.

Şişli - İstanbul [

251
262

Mülfra Hariciye nezareti tarafından memle

kete jrelmesi i(,nn Aniisterdam Başşehbenderli- 

ğinde bulunduğu zaman jîönderilmiş olan altı 

yüz lira harcırah avan'^ının, miadında mahsub 

edilmemesinden dolayı Tebriz Başkonsoloslu

ğunda bulunduğu esnada maaşlarından kesil

mek suretile tahsil olunduğundan bahsile bu 

paranın jreri verilmesini isteyen Yusuf Ziyanın 

Yüksek Reisliğe sunnuış olduğu arzuhal, encü

mene verilmekle keyfiyet Hariciye vekâletinden 

sorulmuştu.

(Jelen karşılık okunduktan ve Maliye vekâ

letinden davet edilen salahiyetli zatin verdiği 

izahlar da dinlendikten sonra icabı frörüşüldü.

Miadında mahsubu yaptırılmamış olmasın

dan dolayı kanunun jrösterdiği mecburiyete bi

naen vaktile tazmin ettirilen bu paranın g:eri 

verilmesine bu pünkü mevzuat müsaid olmama

sına ve es<asen Yusuf Ziya bu iş i<,ân Devlet şûra

sına da müracaat etmiş ve müddetin müruru 

noktasından davîisının reddedildiği d-* anlaşılmış 

bulnnmasına ve her ne suretle olursa olsun Dev

let şûrası Deavi dairesinden çıkan bir kararın 

encümenimizce incelenmesine Kamutayın 803 

sayılı karan mâni olmasına göre bu dileği hak

kında encümence yapılacak muamele olmadığı

nın arzuhal sahibine anlatılmasına, M, Ulaş 

Samsunun bir akalliyet reyine karşı ekseriyetle 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

215 12 - I I I  -1936

Sadık Malkoç ve | Değirmenlerinin mu- 

arkadaşları. i  amele vergisinden

Çerkesköy değirme- I istisnası, 

ni sahibi.

Saray - Trakya.

Bulundukları yerde su olmadığı için zarurî 

olarak değirmenlerini motörle işletmekte ol

duklarından valssiz olan bu değirmenlerinden 

muamele vergisi alınmamasını isteyen Değir

menci Sadık Malkoç ve arkadaşlarının Yüksek 

Reisliğe sunmuş oldukları arzuhal, encümene 

verilmekle Maliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı aramızda gö

rüşüldü :

Muamele vergisi kanununun birinci madde

si, teşviki sanayi kanununun birinci maddesin

de tarif olunan sınaî müesseseler mamulâtını 

vergi mevzuuna almış ve arzuhal sahihlerinin
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Arzuhal verenlerin 

^  adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encünıcıı kararı ve ne sebepten verildiği

564

601

Ayşe.

Cümhuriyet mahal

lesi Asrî sinema 

caddesinde No. 1 ev

de.

Eskişehir.

nıüesseselori de motörle müteharrik ve teşviki 

sanayi kanunundaki tarife uygun olduğundan 

bu verfi'inin mevzuatına fcirmekte bulunmuştur.

Ayni kaıuınun ikinci maddesinin (K) fıkrası 

münhasıran yel ve su ile işleyen valssiz ve 

eleksiz değirmenleri verj^iden istisna ettiği ve 

] arzuhal sahihlerinin değirmenleri ise motörle 

j işledikleri için bn fıkradaki istisnadan istifade 

; etmedikleri j?ibi bu maddenin (D) fıkrası daire- 

, sinde muharrik kuvvetleri beş beygirden aşağı 

veya işçileri ondan az olmadığından dolayı bu 

i fıkradaki muafiyete de girmemektedirler. Bu 

itibarla tatbik edilen işte kanun hükümlerine 

j uygunsuzluk gfirülmemiş ve Sadık Malkoç ve 

j arkadaşlarının dilekler! hîikkınd» yapılacak 

muamele bulunmamış olnakla burasının kendi- 

i lerine anlatılmasına karar verildi, 

i Karar No. K. tarihi

216 12- II I-1936

Kocasından dolayı 

aylık bağlanması.

Kocası nuuıllim Şakirin ölmesi üzerine ye

timlerine dokuz yüz lira verilmesi muvafık gö

rülerek bundan dört yüz elli lirasını alabilmiş

lerse de gerisini alamadıklarından ve halbuki 

kocasının 28 senelik hizmeti olmasından dola

yı yetimlerine kanunen maaş bağlanması icab 

ettiğinden bahsile işinin incelenerek haklarının 

verilmesini isteyen Ayşenin Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal, encümene verilmekle 

Maarif vekâletine gönderilmişti.

Oelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Muallim Şakir, Balkan savaşından sonra 

320 yılında Köprülüye giderek Türk vatandaş

lığını kaybetmiş ve 1340 yılında mübadil olarak 

Türk iyeye gelmiştir. Bundan dolayı 1683 sayılı 

kanun’in onuncu maddesine göre 340 senesinden 

önceki hizmetleri hesr.ba katılamamıştır. Ondan 

sonraki hizmetlerinin müddeti ise yetim maaşı 

tah.sisini istilzam edecek mahiyette görülmedi

ğinden kendilerine kanunen dokuz yüz lira ve

rilmesi icab etmiş ve bundan dört yüz elli lirası 

kendilerine verildiği gibi geri kalan paradan 

kanunî tevkif at yapıldıktan sor ra yüz yetmiş 

lira kadar bir alacakları kaldığı anlaşılmakta 

olup bunun da kendilerine verileceği tabiî bu-
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N ^  I adr, sanı ve otur- I Arzulıal luîlâsnsı Eııcünıon karan ve ne sebei)ten verildiği 
dukları yer 1 i

2 193,

4964'
I

506

542

! lıınnui” olmakla buralarının Ay;jeye anlfîtırrıa- 

i sına \urnr verildi.

Karar No. K. tarihi

217 12 - II I  -1936

Abdülkerim ve ar. Adileevn^ nahiyesi-

Adilcevaz Belediye nin kaza haline ko-

reisi. nulması.

Adilcevaz - Van.

Van vih'iyetine ])ağlr Adileevaz nahiyesinin 

<i(>rek (‘o^fat'î, «erek ekonomik bakımdan kaza 

me)-ke/i olmağa elverişli olduğundan bahsile 

bunun teminini isteyen Belediye reisi Abdülke- 

)-im ve arkada.^ları tarafından Yüksek Reisliğe 

(•ekilen telyazısı encümene verilmekle Dahiliye 

vekaletine gönderilmişti.

delen karsılrk okundu ve icabı görüşüldü: 

lîu nahiyenin kaza haline konulmasına büt

çe darlığı dolayısile imkân olmadığı anlaşdmış 

olmakla dileğinin bu sebeble yerine getirileme- 

diğinin Abdülkerime anlatdnuısma karar veril

di.

Karar No. K. Tarihi

218 12- I I I-1936

Reis M M. Kâtib

Samsun İstanbul Samsun

1. Sökmen Z. Karamurmi M. lJla§

Aza 

Bursa 

M. F. Gerçeket'

Aza 

Crümüşane 

Ş. Erdoğan

Aza 

İstanbul 

A. Barlas

Aza 

Mardin 

A. Şatana

Aza 

Ordu 

tamail Çamaş

Aza 

Siird 

Ş. Süsoy
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I ̂
1163

1220

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

Nâzm\.

Resneli.

Kamer hatun ma

hallesi Al sokak No.

3

İstanbul - Beyoğlu.

Teşkilâtı mahsusada 

geçen hizmetlerinin 

tekaüd müddetine 

mahsubu.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Büyük harpte teşkilâtı mahsusada istihdam 

edildiği halde burada geçken hizmetlerinin teka

üd müddetine maiısub edilmemekte olduğundan 

şikâyet eden Kesneli Nâzımın Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal, encümenimize veril

mekle M. M. vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşdıkta; Nâzımın ismi teşkilâtı mah

susa defterlerinde yazılı olmamasından dolayı 

keyfiyet bu teşkilâta memur mütekaid süvari 

yarbayı Hüsamettinden sorularak alınan cevap

ta: Nâzraıın 329 senesinden mütarekenin akdi 

tarihine kadar teşkilâtı mahsusada istihdam 

edildiği yazılı bulunmuş ise de teşkilât defter

lerinde adlan olmayan bu gibi subayların hak

larında bir karar lâhik olmadıkça adlarının 

deftere sokulamamakta olduğu bildirilmiştir. 

Yarbay Hüsamettinin M. M. vekâletine sureti 

gönderilen karşılığında ise: Nâzmıın 329 yılın

da teşkilâtı mahsusa hizmetile tavzif olunarak 

Çatalca ve istihkâmatı ile Bandırma, Erdek ve 

Balıkesir savahili mıntakalarındaki teşkilâtı 

mahsusa işlerinde faaliyette bulunmağa memur 

edildiği ve büyük harb seferberliğinin ilânında 

Rumeli ve Arnavudluğa gönderilmiş ve avdette 

Şark cebhesinin gerilerini tehdid eden Ermeni 

isyanına karşı Malatya, Elâziz, Arapkir, Eğin, 

Diyarbekir ve Mardine gönderilerek o havalide 

istihdam kıkmnış olduğu ve uhdesine tevdi edi

len vazifeleri mütarekenin akdine kadar mu

vafık bir surette ifa eylediği ve bu yolda yaptığı 

hizmetlerinden dolayı mütareke zamanında 

Kürd Mustafa divanı harbince idama ve son

radan yakalanarak yapılan muhakemesi netice

sinde yüz bir sene hapse hüküm giydiği ve 

mahkûmiyetinin matbuat vasıtasile de ilân 

olunduğu ve o vakitler Büyük erkânı harbiye 

yüksek reisliğine sunulan deftere isminin ko

nulmaması bir zühulden ileri geldiği uzun uza

dıya yazılı bulunmuştur.

İcabı görüşüldükte: Nâzımın teşkilâtı mah

susada istihdam edildiği yukarıda yazılı vesi

kada açık olarak ve hâdiselere istinad etmek su- 

retile gösterilmekte olmasına ve deftere zühu- 

len isminin yazılmaması kendisinin kanunî hak

kından mahrumiyetini icab etmiyeceğine ve 

ayni vaziyette olan eski Bursa mebusu Necati-



ee Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası ! Encıimpn karan vo no sebepten verildiği

 ̂ nin de teşkilâtı mahsusada geçen hiziiietiniîi 

kabulü zarurî olduğu hakkında encümenimizce

28 - V - 1936 tarihinde verilen kararın katiyet 

I kesbetmesi üzerine muamelesinin yürütülmüş 

i  olduğu anlaşılmasına {?öre Nâzmıın da teşkilâtı 

i mahsusada yaptığı sabit olan hizmetinin faal 

j hizmetten sayılması zarurî görülmüştür. Bina- 

I enaleyh Nâzımın bu teşkilâtta geçen hizmetinin

* hizmet müddetine ilâvesine işinin o suretle dü- 

1 zeltilmesinin M. Müdafaa vekâletine bildiril- 

. meşine ve keyfiyetin kendisine de anlatılması- 

. na ’-'̂ rar verildi.

Karar No. K. Tarihi

219 16- I I I-1936

Reis 

Samsun 

î. Sökmen

M. M. 

İstanbul 

Z. Karamursal

Kâtib 

Samsun 

M. Ulaş

Aza 

Antalya 

T. Sökmen

Aza 

Bursa 

M. F. Gerçeker

Aza 

Denizli 

Şefik Tursan

Aza 

İstanbul 

A. Barlas

Aza 

Mardin 

A. Şatana

Aza 

Ordu 

îsmail Çanıaş

T. B. M. M. M atlaam
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

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

İsmail Devi'inı. 

Beyoğlu tahsil mü

dürlüğü Feriköy tju- 
hesi ve/-)iethn’i. 

İstanbul.

Terfihinin temini.

4101

1067

Memed ve ar. 

Veuiyün mahallesin

de Değirmenci.

I kırsa - Yenişehir.

İstiklâl savaşında yapmış olduğu hizmetler

den ve senelrece Maliye memuriyetlerinde de bu 

lunarak vazifesini lâyikı veçhile ifa etmiş oldu

ğundan bahisle bu defa Istanbulda yapılaıı teşki

lâtta mahrumiyoti mucib bir vaziyette bırakılm^a- 

masını ist<'yen Feriköy şubesi veznedarı İsmail 

Devrimin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzu

hal, encümene verilmekle Maliye vekâletine gön

derilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

(rcçenlerde tatbik mevkiine konulan 2265 sa

yılı İstanbul maliye teşkilât kanunu mucibince 

Ismailin maaşı 2 500 kuruşa çıkarıldığı ve kendi

sinin lise mezunu bulunmamasından dolayı bu ka

nun mucibince daha yüksek bir memuriyette is

tihdamına imkân görülmediği gibi tahsili dere

cesine ve bu maaşa nailiyet tarihinden itibaren de 

aradan henüz üç sene geçmemiş bulunmasına gö

re başka bir mahalle terfi suretile nakline de im

kân bulunmadığı anlaşılmıştır. Şu hale göre 

İsmail Devrimin kanunun müsaadesi derecesinde 

dileği yerine getirilmiş demek olup bundan baş

ka bir şey yapılmasına imkân bulunmamış olmak

la burasının kendisine anlatılmasına karar veril

di.

Karar No. K. tarihi

220 17-TII-1936

Değirmenlerinden a- 

lınan muamele ver

disinin çokluğundan 

şikâyet.

Bursanın Yenişehir değirmencilerinden Me

med, Emin ve Halil irazalarile Y’üksek Reisliğe 

sunulup ışncümene verilen arzuhalde:

Motörle 4şî5e^n değirmenlerinde ücretle hu

bubat kırdıklarım ve muamele vergisi Içanunı;-



- i -
Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsaîjT Encümen karan ve ne sebepten verildiği

nun ikinci maddesinin (K) fıkrası, yel ve su 

ile işleyen valssiz ve eleksiz değirmenleri vergi

den istisna etmiş ise de bunun dışındaki değir

menlerden bahsedilmemiş olmasından dolayı ka

nunun birinci maddesi hükmüne göre vergiye 

tâbi tutulduklarım ve evvelce aldıkları ücret 

üzerinden vergi vermektelerken sonradan ma- 

Im kıymeti üzerinden vergi istenildiğini beyan 

ve bu vaziyetten şikâyet edilmesi üzerine arzu

hal, Maliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan ve encüümene da

vet edilen varidat umum müdürünün verdiği 

izahlar dinlendikten sonra icabı görüşüldü:

Muamele vergisi kanununun birinci madde

sinin (A) fıkrasındaki umumî hükümle bütün 

smaî müesseseler vergiye tâbi tutulmuş ve ar

zuhal sahiplerinin değirmenleri de smaî müesse- 

seden olduğundan ötürü kanunun bu hükmü

nün şümulüne girmekte bulunmuştur. İkinci 

maddenin (K) fıkrasında yel ve su ile işleyen 

eleksiz ve valssiz değirmenler, (O) fıkrasında 

da muharrik kuvveti beş beygiri aşmayanlar 

vergiden muaf bırakılmıştır. Şikâyetçilerin de

ğirmenleri ise, motörle müteharrik olduğu için 

(K) fıkrasından ve motor kuvveti beş beygiri 

aşmakta bulunduğu için de (O) fıkrasından is

tifade edememektedirler; kanunun beşinci mad

desinin (A) fıkrası da smaî müesseseleri, mamul

lerinin satış kıymeti üzerinden vergiye tâbi 

tutmak esasım vazetmiştir. Hüküm mutlak ol

duğundan dolayı bu müesseseler ücretle iş yap

salar dahi benzerlerinin satış fiatini bunlarm 

mamullerine matrah yapmak zaruridir. Kanu

nun bu sarih hükümlerine bakılarak tatbikatta 

kanunsuzluk görülmemiş ve şikâyetleri hakkm- 

da yapılacak bir muamele bulunmamış olmakla 

keyfiyetin arzuhal sahiplerine anlatılmasma ka

rar verildi.

Karar No.' K. tarihi

221 17- m -1936
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları 3'̂ er
Mâlik.
l ’nran mnhalleşinde

Kl'SlMVi' lİ .

Ispartii.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Hlraderı alınan l)ir 

kLsmı arîtzisino fcı • 

şı borçlanma suret i- 

)(' ara/ı verilmesin

den şikayet.

yılında mübadil olarak Ispartaya fçelmiş 

Vf orada kendisine 71 dönüm arazi tahsis edil

miş iken bundan 61 dönümü elinden almarak 

üvey evlatlarına bırakılmış ve buna mukabil

51 dönüm arazi verilmiş ise de bilâhare bu ara

zi borçlanma suretine kalbedilmiş olduğundan 

bahsile şikâyette bulunan Kesriyeli Malik ta

rafından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, en- 

cüiMciK' v'M'ilıni'klo M.îliyc' vokillotino gönderil

miş idi.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Yapılan bu muamele hakkında Malikin Dev

let şûrasına da müracaat ettiği ve görülen dava 

sonunda bu işte bir yolsuzluk bulurunadığm- 

dan iddiasmm reddine karar verildiği anlaşıl

mış ve Devlet şûrası Deavi dairesi kararlarının 

mahkeme kararlan şeklinde olması itibarile bun

ların encümeniniizce tetkik ve tadiline Yüksek 

Kamutaydan çıkan 803 numaralı karar mâni bu

lunmuş olmakla bu dilek hakkında encümence 

yapılacak muamele olmadığının Malike anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

222 17-111-1936

111
114

Mürsel Mültüoğlu, . içinJc oturduğu evin Umumî savaşta düşman tarafından Tirebo- 

Tirebolunun Yeni satılığa çıkarılmasın-j ludaki evinin tahrib edilmesinden dolayı eline 

köy mahallesinden. dan şikâyet. verdikleri bin beş yüz liralık zarar ve ziyan maz-

Girosun. batası üzerine Giresunda ailesile beraber met

ruk mallardan bir eve sığınmış ise de bu defa 

bu evin de satılığa çıkarıldığından şikâyet eden 

mürselin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzu- 

i hal, Encümene verilmekle Maliye vekâletine 

' gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Mürsolin Tirobolııdaki ovi oturıılmayaoak 

' derecede tahrib edilmemiş olduğu ve ikamete 

elverişli bulunduğu anlaşılmıştır. Halbuki ka

ti tasfiye kanununun neşri tarihinde Mâliyeye 

aid evlerin şağili bulunanlara bu evleri vere- 

, bilmek için şağillerin, evlerinin düşman tara

fından yıkılmış veya yakılmış ve başkaca mes

kenleri bulunınamış olması ieab etmektedir.

Bundan başka harplerde ve isyanlarda em

lâkçe mutazarrır olımuş olanların zararlammv
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dükleri yer
Arzuhal hulâsası Encünıoîi karan v(‘ no sebepten verildiği

tazmini hakkındaki 622 sayılı kanunun hüküm

den kaldırıldığı 2033 sayılı kanunda açık olarak 

yazılı bulunmaktadır. Bu itibarla Mürsele ne 

içinde oturduğu evin, ne de mazbatasmda yazılı 

paranın verilmesine kanunen imkân görülme

mektedir. Buralarının kendisine anlatılmasına 

kaı ar verildi.

Karar No. K. tarihi

223 17- I I I-1936

279 Ali M..t.

292 Hacı tiyas mahalle

sinde Muslıhid liu 

t'aıııii müezzini ve 

kayyumu.

Milas.

Manimin jj indiı iiiiu -

sinden ve biriken i iy -  

lıkhırnıın veriliii;

mesindf'n şikâyet.

Milâstaki Muslahattin camiinin ötedenberi 

yapmış olduğu müezzinlik ve kayyumluk vazi

felerinden dolayı verilmekte olan on bir liranın 

ahiren altı buçuk liraya indirilmesi üzerine is

tifa ettiğinden bu cilu'tin tetkikini ve almamaışol

duğu sekiz aylığın da verilmesini isteyen Ali 

Mat tarafından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, 

encümene verilmekle Evkaf umum müdürlüğüne 

erönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü :

Diyanet işleri reisliğinden devredilen kadro

da Milâstaki Muslahettin eamiinin müezzin ve 

kayyumluğu birleştirilmiş olmasına ve bu cihetin 

iki lira asıl vazifesi ve dokuz lira da tahsisatı ol

duğu yazılı bulunmasına göre bu camiin müezzin 

ve kayyumu olan Ali Mata da on bir lira verilme

si icap etmekte bulunmuş ise de Ali Matın ticaret

le uğraştığı için Evkaf bütçe kanununun 7 nci 

maddesine göre aylığnıın tamam ve dokuz lira 

fevkalâde tahsisatın da yarım olarak verilmesi, 

icap ettiği ve birikmiş aylıklarına gelince: bu se

kiz aylıktan dört aylığının 11 - V III - 1935 ve 

öteki dört aylığmın da 17 - I - 1936 tarihmde ve

rildiği anlaşılmış ve yapılan işte kanuna uygun

suzluk olmamasından ötürü şikâyetin yerinde 

olmadığı görülmüş olmakla burasının Ali Mata 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

224 11 - I I I  - 1936
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

mm
Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

î. Hakkı Becergin. 

Seferoğlu Sazılar kö

yü.

Sivrihisar.

Çiftliğine fuzulî ola

rak göçmenler yer- 

leı^tirildiğindeıı şi

kâyet.

îtendisine aidiyeti mahkeme kararile sabit 

olan Kıranharmanı nammdaki çiftliğine fuzulî 

olarak göçmenleri yerleştirdiklerinden şikâyet 

eden İsmail Hakkı Beeerginin Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhalin encümene verilmesi 

üzerine Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletin

den çağırılan salâhiyetli zatin verdiği izahat 

dinlendikten sonra icabı görüşüldü:
Bu çiftliğin dönümü yirmi lira 58 kuruştan 

olmak üzere 6176 lira bedel mukabilinde îsmail 

Hakkıdan bu kere mubayaa edilerek göçmenle

re verildiği anlaşılmış ve bu suretle îsmail Hak

kı ile olan ihtilâf ortadan kalkmış ve binaen

aleyh yapılacak muamele kalmamış olmakla 
keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

225 17- m -1936

473 Ka«rı)) Duruk.

502 Ziraat l)ankası umum 

müdürlük muhasebe

sinde.

' Ankara.

Fevkalâde tahsisatı

nın verilmesi.

Zimal haııkcvsrnıla ücıvllo istihdam olunan 

vo bir laraflaıı da Hazincdon yetim aylığı alan- 

lai'in Ha/.inece fevkalâde tahsisatları verilmek

te olmasına kıyasen kendisinin de Ziraat ban

kasında istihdam edilmekte olmasından dolayı 

kesilen tekaüd aylığı fevkalâde tahsisatnun 

verilmesini isteyen Kagıh Duruğun Yüksek Re

isliğe sunnmş olduğu arzuhal encümene ve

rilmekle Maliye vekâletine gönderilmişti.

Oelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Yetim aylığı alanlar için 1746 sayılı kanun 

mueibince muamele yapılmaktadır. Bu kanun

da ınnumî mülhak ve hususî bütçelerden ücret 

alan yetimlere aid maaşların yansı kesileceği 

yazılı olup tekaütler hakkında bir kayid yoktur. 

Bu itibarla tekaüd aylığı almakla beraber ay

rıca 982 senesi muvazeneni umumiye kanunu

nun 21 nci maddesinde .sayılan müesseseler- 

den ücret alanlar hakkında bu maddenin son 

fıkrası mucibince muamele yapılması iktiza et

mektedir. Binaenaleyh arzuJıal sahibi Ragıb 

Duruğun Ziraat banka.sında ücretle istihdam 

edilmekte olmasından dolayı kesilmekte olan fev

kalâde tahsisatının verilmesi hakkındaki dile

ğinin yerine getirilmesine imkân olmadığının



^  1 Arzuhal verenlerin 

^  ' adr, sam ve otur- 

^  , düklan yer
Arzuhal Hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

226 17- I I I-1036

404^ Memed ve ar. 

6 8 ^  Tortum.

Narman tuzlasının 

işlettfrilmesi.

1184

1242İ

Ali.

Kandilli Hammal 

Hüsejnn sokak No. 

7

tstanbul.

Tekaûd

lanması.

aylığı bağ-

Narman Tuzlasının kapatılması tuz tedari

kinde kendilerini müşkülâta uğrattığı gibi dai

renin de bu tuzladan aldığı varidatın eksilmesi

ni mucib olduğundan bahsile bu tuzlanın yeni

den açılmasını isteyen Memed ve arkadaşları

nın Yüksek Reisliğe çekmiş oldukları tel yazısı, 

encümene verilmekle Gümrük ve inhisarlar ve

kâletine gönderilmiş idi., Gelen karşılık okun

du ve icabı görüşüldü:

Bu tuzlanm, istihsalâtmm az ve maliyet 

miktarmın yüksek olması ve yakınmda Otu, Bar 

ve Sığrrkaya tuzlalarının bulunması, tuzlu su 

akış miktarmm azalması ve mevcud tesisatın da 

işe yaramaması yüzünden kapatıldığı ve yuka

rıda atlan yazılan üç tuzlanm da Narman nahi

yesine 30, 40 ve 50 kilometre mesafelerde ve bu 

tuzlaların ortasında bulunmasından dolayı bu 

mmtaka halkmm tuzlarını tedarik hususunda 

fazla müşkülâta katlanmalarının da varid olma

dığı anlaşılmış ve yapılan şikâyet yerinde gö

rülmemiş olmakla tel yazısını gönderenlere key

fiyetin bu suretle anlatılmasına karar veridi.

Karar No. K. tarihi

227 17 - m  -1936

Büyük harpte mahkûm edilmek suretile ordu

dan çıkarılmış ve 340 senesinde ilân edilen 487 

sayılı af kanunundan istifade etmesi üzerine rüt

besi avdet etmiş ise de vaki olan müracaati tari

hinde yaş haddini doldurmuş olması sebebile tav

zif edilmemiş olduğundan, hiç olmazsa hakkı olan 

tekaüd maaşmın bağlanmasını isteyen Binbaşı 

Ali tarafından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, 

encümene verilmekle Millî Müdafaa vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen karşılıkta :

Arzuhal sahibi Alinin yaş haddini doldur

muş olması, tavzifine mani olmasından dolayı te

kaüdü yapılmış ve evraln Divana gönderilmiş 

ise de Divanı muhasebat sin tahdidi kanununun
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

ancak müstahdemler hakkında tatbik edileceğin

den ibahsile tahsis evrakım vize etmemesi üzerine 

vekâletle Divan arasındaki bu ihtilâf mevzuu 

Kamutaya arz ve Alinin kanunî hakkı muhtelif 

encümenlerde de müdafaa edilmiş ise de muha- 

bei umumiye kanunu mucibince vekâlet mesu

liyeti deruhde ederek meselenin intacı mümkün 

olduğu mülahazasile evrakın Hükümete iadesine 

karar verildiği ve vekâlet gerek Divanı muha

sebata gerek Kamutay encümenlerine karşı Ali

nin lehinde müdafaa ettiği kanaate rağmen me

suliyeti deruhde etmek yolu ile Divanı muha

sebatı tescile davet etmeği münasip görmeye

rek keyfiyetin bu suretle kendisine de bildiril

diği yazılı bulunmuştur. Vekâletin bu işi Ka

mutaya arzetmesi üzerine Millî Müdafaa en

cümeninin yazmış olduğu mazbatanın Yüksek 

Heyette okunduğu sırada cereyan eden müzake

reyi havi 13 ncü inikadm zabıt ceridesi mütalea 

ve tetkik edildi.

Bu zabıt ceridesinin mütaleasından anlaşıl

dığı üzere sözle ve yazı ile verilen emri yapma

mak ve memuriyetini izinsiz bırakmak suçundan 

üç sene kalebentliğe mahkûm olmasından dola

yı askerlikten çıkarılmış ve sonradan çıkan af 

kanunundan istifade etmiş olan Aliye tekaüd 

maaşı tahsisi için vekâletçe yapılan muameleyi 

Divanı muhasebatın tesoil etmemesinden dolayı 

hâsıl olan ihtilâf neticesinde meselenin tetkiki 

için vekâletçe Yüksek Kamutaya arzedilmesi 

üzerine keyfiyet Millî Müdafaa, Adliye, Divanı 

Muhasebat ve Maliye encümenlerinden geçmiş 

ve Millî Müdafaa emsfimeninden maada alan 

diğer üç encümen, bu husus için Hükümetçe ne 

bir kanun tefsiri, ne de yeni bir kanun lâyiha

sının tetkik ve tedvini istenilmemiş olmasından 

dolajT bu işin Kamutaya sunulması tarzı üze

rinde durmuş ve nihayet vekâletin deruhdei 

mesuliyet etmek suretile tahsis işini icra erttire- 

bileceği mütaleasında bulunmuştur.

Evrakın bu suretle vekâlete iade edilmesi 

üzerine vekâlet bu iş hakkmdaki noktai nazarını 

gerek encümenlerde gerek Divanı muhasebatta 

müdafaa ettiğinden bahisle «deruhdei mesuliyet» 

suretile tahsis muamelesinin tescilinde ısrara lü

zum görmemiş ve nihayet Ali Yüksek Kamutaya
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müracaatle hakkını istemeğe mecbur kalmıştır, 

îcabı aramızda görüşüldükte :

' Affi umumî kanunu Alinin sakıt ve memnu 

haıklarmm ve binaenaleylı; askerî rütbesinin av

detini istilzam eder mahiyette olmasına göre tav- 

' zifi icab etmekte ve buna imkân olmadığı tak- 

! dirde hizmert; müddetine göre kendisine kanunî 

: hakkı olan tekaüd maaşının bağlanması zarurî gö

rülmektedir. Halbuki Alinin tahdidi sinne uğ

ramasından dolayı tahdidi sin kanununa, gerek 

1076 sayılı kanunun 16 neı maddesine göre 

tavzifi mümkün olmadığından ve esasen bu ka

nunların kendisini tekrar istihdama imkân bırak

maması, hizmet ettiği müddete ait tekaüd hak

kının ziyamı raucib olmayacağı gibi dairesince 

yapılıp tasdika iktiran etmiş olan tekaüd mua- 

I melesinin reddi için esbabı kanuniye de bulun

madığından tahsis evrakının Divanca tescili lâ

zım gerektedir. Binaenaleyh, muamelesinin o 

suretle ikmal ve intacı hususunun Divanı muha

sebat reisliğile, Milî Müdafaa vekâletine bu ka

rar cetvelinin gönderilmesi suretile bildirilmesi

ne ve keyfiyetin Aliye de anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

228 17 - I I I  - 3936

Beis M . M. Kâtib

Giresun Istanibul Samsun

/. Sökmen Z, Karamursal M. JJlaş

Antalya Bursa Çoruh

T. Sökmen M. Fehmi Gerçeker A. Akyiiz

Denizli Gazi Anteb Gümüşane

Şefik Tursan M. Şahin Ş. Erdoğan

İstanbul Mardin Ordu

A. Barlam A. Şatana îsmmi Çama^

V a n
İbrahim J.rvas
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Ali Recai ve ar. 

Eleksiz ve valssiz, 

ınotorle müteharrik 

değinnenciler. 

Çanakkale.

ArzAihal hulâsası EiK'Utncıı karan V(‘ ııo se))(‘pten A'(‘7 'ild iğ i

Değirnıenlorinin ka- 

zan(j ve nıııaıiıele 

vor^-iicrindon istis

nası.

\’(‘i'dikl(;ri kazaııc vo Diuaınele vergileı-i, cle- 

Aiınii‘iıl(‘ri)t(İ!' ü}>ütül<Mi lual mukabilinde' a l

dıkları ü(‘ictl(> mütcnasil) ohnadığından, hu 

istisna cdihnch'rini veyaluıd su ve 

v(‘l ilo işlc'ven dcjrirmcıdorı* dı* tef^mil edilmek 

i;iarlil(‘ mutedil bir vergi ile mükellef tutu lm a

larını isteyen Ali Kecai ve arkada!;ilarının Vük- 

s(‘k I*'-isli}İ(‘ ,snnduklaı-ı arzuhal, (‘iıeünu'ne ve

rilmekle Maliye vc'kâletine göndei’ilmişti.

(Jelen kariydik okundu ve ieabı fçörüşüldü: 

.Kazane kanunu, su ve yel ile ifjleyen elek- 

siz ve türbinsiz köy de^çirmenlerini ve muanu'le 

verj^isi kanunu da y(*l ve su ile isileyen eleksiz 

ve valssiz de^:irmenl(‘ri vcr}»iden istisna çimek

tedir. B irinci istisnadan maksad, köy halk ının  

ilıtiyacını t(>min eden müesseselei’i vc'rjîiye tâbi 

tutmamaktır. I\Iuam(‘le verj>i'si istisıuısının he

defi d(‘ knvvei muIıajTİkcsi bulunmayan imal 

yerlerini serbest bırakmaktır. \’erginin bunla

ra da t('!^milini icab ettiren bir vaziyet görülme

diği gibi makİTU' ile işleyen srnaî müesses(‘lcr 

meyanında münhasrran degİ7'menlei‘in veı-giden 

istisnası da kabil değildii-. Kanunî hüküm lerin  

(h'ğiştirilmesine m atuf olan ve ))inaenaleyh da- 

lıü! nizamnamemizin luikmüne göre encünumi- 

mizin salâlıi\-<*1i dışında bulunan dilekh'rinin 

ytM'ine gc'tir-ilmesino imkân olmadığının ai'zuhal 

sahiplerine aidatrlmasına karar veı-ildi.

Karar No. K. tarihi

220 If) -ITT-1986

3 3 ^  I Abdullah ve E inin. 

356 Mustafa Fak ili nıa- 

luıİlesijıdc No. İ t 

Balıkesir.

‘l'ürbinti değirmeııle- 

riniıı kazaıh; vergi- 

: ■'Kİİlilen m uiif tutul- 

nı;rsî;..............

Balıkesirin Balıklı köyündeki Türbini! ve 

fakat köylünün verdiği hak ile mal öğüten de- 

ğirmeıderi,nin elekten ve fennî vasıtalardan mah- 

rum olduğu halde kazanç vergisine tâbi tutul

ması kendilerini müşkül bir dui'uma koymakta 

olduğundan bahsile bu gibi değirmenlerin ka

zanç vergisinden înuaf tutulması, Emin ve Ab

dullah taraflanndan Yüksek Reisliğe verilip en

cümene havale olunan arzuhalde istenilmekte

dir. Bu arzuhalin Malîye vekâletine gönderil

mesi üzerine gelen karşılık okundu ve icabı gö

rüşüldü ;

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun istis

naları sayan 3 ncü maddesinin 8 nci frkrasj
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421

446

46)
489

Dr. Zühtü.

Yeni mahalle, Ihlâ- 

mnr, Yıldız caddesi 

Beşiktaş - İstanbul.

Tekatid aylığmın raa- 

lûliyeti üzerinden 

bağlanmamasından 

şikâyet.

müiLhasıran su ve yel ile işleyen eleksiz ve tür- 

binsiz köy değirmenlerini vergiden muaf tut

makta olmaMna ve kanunun tayin ettiği hüküm 

dışmda muamele yapılması ise caiz olamayaca- 

ğma göre türbinli olduğu arzuhal sahiplerinin 

ifadelerinden anlaşılan değirmenin ve emsalinin 

vergiden muaf tutulmaları hakkındaki dilekle

rinin yerine getirilmesine kanunî imkân olma

dığının kendilerine anlatılmasına karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

230 19- II I-1936

Tabib binbaşı Zühtü imzasile Yüksek Reisli

ğe sunulup encümene verilen arzuhalde;

Malûliyeti üzerinden tekaüdü lâzımgelirken 

kıdem üzerinden tekaüd aylığı bağlanarak 

gadre uğratıldığından bahsile muamelesinin dü

zeltilmesi istenilmektedir. Bu arzuhalin M. M. 

Vekâletine gönderilmesi üzerine gelen karşılık 

okundu ve icabı görüşüldü:

Dosyasında bulunan raporlarda Zühtünün 

« safiyeti asabiye, teşevvüşü ruhî » ve < zafı 

asabîi ruhî » teşhisleri varsa da bunlarm emraz 

cetvelinde gösterilen malûliyetler derecesine 

girmemekte olmasından ve Haydarpaşa hasta

nesinden getirtilen 331 tarihli rapor suretinde 

de müşahede ile « bir marazı aklî » görülmediği 

tesbit edilmekte bulunmasından ve gerçi 1933 

senesinde ve tekaüdünden 11 yıl sonra emrazı 

akliye ve asabiye hastanesinde ^marazı aklî» 

d^n-tedavi edildiği 1934 tarihli raporundan an- 

la^ohnakta ise de dosyadâ ^̂  mevcud raporlara ve 

kayitlere göre tekaüd edildiği vakit dereceye 

girer mahiyette ruhî malûliyeti olmadığı anla

şılmasından dolayı kendisine derece üzerinden 

maaş bağlanmasına kanunî imkân bulunmamış 

olmakla burasının Zühtüye anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

231 19 - I I I  -1936
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! Meuıed Şerif Alioğlu. 

Murlaz köyünden. 

Sandıklı.

Ölen hayvanı bede

linin verilmesini is

tiyor.

Konya Jandarma l)irliğinde iken hayvanı

nın hastanede iğdiş ameliyesi esnasında öldü

ğü halde bedeli olan yüz liranın henüz veril

mediğinden .şikâyet eden Şerifoğlu Memedin 

Vükst'k Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encü- 

liK'uc verilmekle Dahiliye vekâletine gönderil

mişti. Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Memedin ölen iıayvanının bedeli olan yüz 

liranın, kendisine verilmek üzere, Jandarma mu

hasebe müdürlüğünden Konya Jandarma lürli- 

ğine jçönderildiği anlaşılmış olmakla bu para 

henüz verilmemişse oraya müraeaatle almasının 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

232 19 - I I I  -1936

569

606

(ialib.

Feruzağa mahalle

sinde, Çıkmaz Nuri 

sokağında No. 19 

evde.

l.-.tnnbu1 - Beyoğlu.

İzmitte yağma edi

len eşyasına karşı 

emlâk verilmesi.

I

• 5 9 6  i Mustafa. ; Hizmetinden çıka-

6^ 8  ̂ Aka.rİMişı mahallesi rıldığından şikâyet, 

dere sokak No. 75 

Eskişehir.

İstiklâl .savaşında yapmış olduğu fedakâr

lıklardan bahsile İzmitta Yunanlılar tarafından 

yağma edilmiş olan ticarî eşyasının bedeline 

karşı metruk mallardan verilmesini isteyen Cîa- 

lib tarafından Yüksek Reisliğe sunulan arzu- 

iuıl, encümene verilmekle Maliye vekâletine 

gönderilmişti, delen karşılık okundu ve icabı 

görüşüldü:

Düşman tarafından yağma edilmiş olan 

menkul malların tazmin edileceğine veya bun

lara karşı mal verileceğine dair elde bir kanun 

olmamasına ve kanun dışında muamele yapıl

masına da imkân bulunmamasına göre dileği

nin yerine getirilmesi kabil olmadığının Galibe 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. E. tarihi

233 19- III -1936

Kskişehir ilk hava kuvvetleri fabrikası i teş

kilâtında makinist olarak çalışmakta iken ga- 

reikâvlık neticesi olarak kendisine isnad edilen 

sLi(;lii;ı dolayı tevkif edilip işinden çıkarılmış 

oiduğuî'.iî.ııı şikâyet eden Muştalanın Yüksek 

Hcisüğe sunmuş olduğu ar.Tiuhal, encümene ve- 

riliiiekle M. M. Vekâletine gönderilmişti, (ielen 

karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Muşta fanın Eskişehir Emniyet müdürlü

ğünce de sabit olan su<<*undan dolayı tevkif olun-
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543 Zeliha. (’eddiniiı vakfına

580 Hacınıeıned rnahaJlo- Dülfçer Süleynıanın

siıule Srddıkdede ev- fuzulî nıüdahalesin-

lâdnulan. den i;jikrıyet.

Sivas.

dufju ve hu gihiU‘rin orduda kullanrhıiahırı ca

iz olıuanıasına înehııi fahrikaea kaydinin terkin 

edihliği anhışıhıu!;! ohnakhı di]e|;i lıakkıuda ya- 

pdacak muamele olmadğının kendisine hildi- 

ı-ihnesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

234 10-111-1036

Sıvasta Sıddıkdede vakfına Dülger Süley

man luımında birinin evlâdiyet iddia etmek su- 

ı-otile mütevelli olmasından ve ceddinin vak

fettiği değirmeni asd ve esası olmaksızın tandr 

eltim diye 2 000 lirahk bir keşif ortaya koydu

ğundan ve saireden bahsilc ilginin tetkikile 

vakfın bu adamdan knrtardmasını isteyen Ze- 

lilıanın ^'üksek K(‘isliğe sunnuii^ olduğu arzu

hal, <*ncümene verilmekle Kvkaf umum müdür

lüğüne gönderihnişti.

<Jelen karijilık okundu ve ieabı görüijüldü: 

r>u vakfın IIO.") tarihli vakfiyesinde fazla 

varidat ve tevliyeti önceden erkek evlâda ve 

erkek (*vlâd kalmadıktan sonı*a kız evlfıda şart 

kılıınniş ve erkek evlâd münkariz olmayıp Sü

leyman isminde birinin, tevliyete müstahik bu

lunduğuna ve arzuhal o'önderen Zelihanın da 

muarazasnun menine ilâm almış olduğu ve ar

zuhalde bahsedilen değirmen tamiratına sarfo- 

lunan parannı da Inrinci ve ikinci keşiflerle tev

sik edildiği aıılaşılmış ve bu itibarla Zelihanın 

şikâyeti yerinde ‘görülmemiş olmakla ])urusınıu 

kendisine aldatılmasına karaı* vei’ildi.

Karar No. K. tarihi

235 19 - I I I  -1936

202 Hidayet Kemal.

3 1 6 Mezarlık üst çıkma

zı 1/3 No. evde. 

İstanbul - Kabataş.

Kazau(̂ * vertçisi iç̂-in Kitap satıcılığı yapıyor diye istenilen üç se- 

kitaplarına konulan nelik kazanç vergisi için kitaplarına haciz ko- 

haczin kaldu'ibnası. nulduğundan ve bunun haksız ve kanunsuz ol

duğundan bahsilc bu haczin kaldırdmasını iste

yen mütekaid jandarma zabiti Hidayet Kemal 

imzasile Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, encü

mene verilmekle Maliye vekâletine gönderil

mişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Hidayet Kemalin Galatasaray mıntakasmda
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Tomtom mahallesinde 43 numaralı dükkânda ki- 

tapcdık yapmasından ötürü 931, 932 senelerinde 

takdir edilen vergilere bedeli icar beyannamesi 

verilmemesinden dolayı kanunen % 15 nisbetin- 

de zam yapıldığı ve gerçi kendisi bu iki senelik 

verginin tarhı suretine usulen itiraz etmiş isede 

itirazları komisyonca varid görülmiyerek mat- 

ruh vergilerin tahakkuk ettiği ve 1933 senesin

de Hidayet Kemalin yine kitapçılık yaptığı tes

pit edilmesinden dolayı tarhedilen 240 lira ver

ginin, vaki itirazı üzerine 125 liraya indirildiği 

ve bu itibarla üç sene için tahakkuk ettirilen 

390 lira 55 kuruş kazanç vergisinin Hidayet 

Kemrilin Maarif vekâletine sattığı kitap para

larına haciz konulmak suretile tahsiline teşeb

büs edildiği ve bunlardan başka kendisinin 927, 

928, 929, 930 senelerine aid daha 885 lira 16 ku

ruş kazanç vergisi borcu olduğu anlaşılmıştır.

Maliye vekâletinin bu tarzdaki yazısına göre 

mükellefin vergi borcu hakkındaki muamelenin 

kanuna uygun olarak cereyan ettiği anlaşılmış 

ve binaenaleyh haczin kaldırılması hakkındaki 

dileğinin yerine getirilmesine kanunî imkân bu

lunmamış olmakla buralarının Hidayeft Kemale 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

236 19- m -1936

1557 Memed. Hurşitoğlu. 

4318 Tütün Tüecarı. 

Niksar.

Niksarda ucuz satı

lan tütünlar hakkııı- 

ıla ihbaratta bulu

nuyor.

Niksarda içilmeğe elverişli olan 150 bin ki

lo tütünün yakılmağa ayrılarak ucuz satılmak 

suretile suiistimal vuku bulduğuna dair ihbarat- 

ta bulunan Hur^itoğlu Memedin Yüksek Reis

liğe sunmuş olduğu arzuhal, Gümrük ve inhi

sarlar vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü.

l ’ıı tütünlerin noksan fiatla satıldığı tebey- 

yün etmesi üzerine müsebbipleri mahkemeye 

verilmiş ve ihalenin feshi esbabına da kanunî 

usul dairesinde tevessül edilmiş olup ancak bu 

suçların af kanununa girmesinden ötürü takibat 

iera edilmemesine mahkemece karar verilmiş 

ve bunun üzerine müsebbipleri hakkında İdarî 

cezalar tatbik edilmiştir. İhalenin feshi hakkın- 

daki davanın Hukuk mahkemesince reddedil

mesi üzerine temyiz edildiği ve bundan tevellüd
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eyleyen zararların ödenmesi için hukuk mah

kemesine müracaat edilmek üzere temyiz da

vası neticesinin beklenmekte olduğu anlaşılmış 

ve şu hale göre bu iş hakkında idarece kanunî 

ve İdarî yollardan lâzım gelen muamele ifa kı

lınmış olmakla keyfiyetin Hurşitoğlu Memede 

hildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

237 19- II I-1936

jg67 i
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Ali. Avukat.

Taıjhan No. 37 

.İstanbul - Bakırköy.

i Devlet şûrası Dea- 

vi dairesinin kanun 

hilâfma karar ver

mesinden dolayı he- 

.yeti hakkında taki

bat yapıjması.

^74^

704

Müekkillerinin Yanyada Pongon kazasında

ki Dimokra ve Koloda isimli iki çiftliğinin kıy

metlendirilmesi hakkında yapılan yanlış mua

meleden dolayı lâzım gelen makamlara müra

caat edilmiş ise de bir netice elde edilememesi 

üzerine Devlet şûrasına baş vurduklarından ve 

kanunî mevzuat müekkillerinin hukukunu te

min edecek mahiyette olduğu halde verilen ka

rarın kanuna uygun bir şekilde olmadığından 

ve ikinci Deavi dairesinin bu tarzı karan vazi

felerini yolunda yapmadıklarını göstermekte 

bulunduğundan bahsile işin incelenerek müek

killerinin haklarının meydana çıkarılmasını ve 

Deavi dairesi heyeti hakkında da Türk ceza ka

nununun 228 nci maddesine göre takibat yapıl

ması Avukat Ali imzasile Yüksek Reisliğe su

nulan arzuhalde istenilmesi üzerine bu arzuhal 

aramızda okunarak icabı görüşüldü.

Devlet ;,^as ı Deavi dairesi kararlarının 

mahkeme karan şeklinde ^İmasına göre bunları 

;t«tkik veftadil. etmek Yüksek Kamutam 803 nu

maralı kararile encümenimizin salâhiyeti hari

cinde bırakılmış olmakla bu dilek hakkında en- 

cümence yapılacak muamele olmadığının Avu

kat Aliye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

238 19 - I I I  -1936

M. Nurettin. | Maluliyeti üzerine

Gümrük muhafaza maaş bağlanması.  ̂

g«nel komutanlığı  ̂

ikinei şubede Şük- 

•i'ü ¥«8itasile.

Ankara.

Malûliyetine binaen terhis edilmiş olduğun

dan ve malûliyeti ise ciğer arızasından mütevel- 

lid bulunduğundan bahsile malûlen tekaüd ay

lığı bağlanmasını isteyen gedikli başçavuş 

M. Nurettiniu Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

arzuhal, encümene verilmekle M. M. vekâletine
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gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan ve Sıhhiye daire

sinden davet edilen salahiyetli bir zatın verdiği 

izahlar dinlendikten sonra icabı görüşüldü:

M, Nurettinin maluliyeti rie arızasmdan mü- 

tevellid olduğu anlaşılmakta ise de rie anzasm- 

dan terfih bu arızanm ancak meşağî sefeiriye* 

den raütevellid olarak husule gelmiş bulunma

sına mütevakkıf olduğu kanunen meşrut'bulun

masından ve yapılan tetkikat neticesi ise bu 

hastalığın seferi meşağ ile alâkadar olmadığını 

meydana koymuş olmasından dolayı M. Nuret

tinin malûliyet maaşı tahsisi suretile terfihine 

ve binaenaleyh dileğinin yerine getirilmesine 

kanunî imkân görülememiş olmakla keyfiyetin 

kendisine anlatılmasma karar verildi.

Karar No. K. tarihî

239 19-m -1936

4 Q1 İbrahim.

522 Ziraat bankası mer

kez müdürlüğünde 

memur.

Ankara.

Tekaüd aylığı fev

kalâde tahsisatının 

kesilmesinden şikâ

yet.

Ziraat bankasında müstahdem olmasından do

layı tekaüd aylığmm fevkalâde tahsisatının ke

sildiğinden bahsile bankada ücretle ihtihdam edi

len ve bir taraftan da Hâzineden yetim ay

lığı alanların fevkalâde tahsisatlarının veril

mekte olmasma kıyasen kendisine de bu tahsi*»- 

tm’ verilmeshri isteyen. mütekaM Îbn^îm in Yük

sek Reffiiiğe' sunmuş olduğu arzuhıd ; encümene 

verilmekle Maliye vdcâletine gönderilmişti 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

1746 sayılı kanunda umumî, mülhak ve husu

sî bütçelerden ücret alan yetimlere aid maaş

ların yarısı kesileceği yazılı olup mütekaitler 

hakkmda bir kayid yoktur. Bu itibarla tekaüd 

aylığı almakla beraber aynca 932 senesi mu

vazene! umumîye kanununun 21 ncî maddesinde 

sayılan müesseselerden de ücret alanlar hak

kmda bu maddenin son fıkrasına fçöre muame

le yapılmakta ve binaenaleyh bunların fevikalâ- 

de tesisatları kesilmektedir.

Arzuhal sahibi îbrahimin de Ziraat banka

sında ücretle istihdam edilmekte olmasından 

dolayı kesilmekte olan fevkalâde tahsisatının 

verilmesine kanunî imkân görülmemektedir. Bu-
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dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

110
122

Ahmed,

H, İbrahimogullan 

fabrikasında maki

nist.

Tire.

Tepe köydeki un ve 

pamuk fabrikasının 

kendisine verilmesi.

1
6U71

Ali Rıza.

Bozanköyü muhtarı. 

Eskişehir.

Nakliyecilik dolayı- 

sile kazan(j verfçisi 

isteni hilesin den şi

kâyet.

rasının kendisine anlaitılmasma karar verildi.

Karar No. K. tarihi

240 19 - I I I  -1936

Tirede makinist Tikveşli liekir Sıtkıoğlu 

Ahmed imazasile Yüksek Reisliğe sunulup en

cümenimize verilen arzuhalde: Torbalının Te- 

peköy merkez kazasında millî emlâke aid olup 

henüz kimseye verilmemiş olan un ve pamuk 

fabrikasının teşviki sanayi kanununa göre ken

disine parasız verilmesi istenilmektedir.

Arzuhalin Maliye vekâletine gönderilmesi 

üzerine gelen karşılık okundu ve icabı görşül- 

dü:

Bu fabrikanın (22 808) lira kıymetle 1928 

senesinde Emlâk ve eytam bankasına devredil

diği ve tapusunun da bankaca alındığı anlaşıl- 

nuısnıa göre bunun parasız olarak verilmesine 

kanunî imkân bulunmamış olmakla bu sebepten 

ötürü dileği yerine gctirilemediğinin Ahmede 

anlatılmasına, karar verildi.

Karar No. K. tarihi

241 19-111-1936

Eskişehirin Bnzan köyü ahalisinden 137 kim

se namına köy muhtarı Ali Rıza imzasile Yük

sek Reisliğe .sunulup encümene verilen arzuhal

de: ötedenberi rençberlikle uğraşıp nakliyeci

lik yapmadıkları ve hayvanlan için de başka

ca hayvanlar vergisi vermekte oldukları halde 

nakliyecilik yapıyorlar diye kazanç̂  vergisine 

tâbi tutulduklarnıdan şikâyet edilmektedir. 

Keyfiyet Maliye vekâletinden sorulması üzerine 

jrelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

lln köylülerin ormandan fabrikaya ve fabri

kadan istasyona tomruk ve kereste nakliyecili

ği yaptıkları fabrika kuyudnnda yapılan tetki- 

katta meydana çıkması üzerine kendilerine tar- 

iıolunan kazanç vergilerinin kanun hükümlerine 

uygun bulunduğu ve gerçi arzuhalde müruru 

zamandan bahsedilmekte ise de hâdisede müru

ru zaman da mevzubahs olmadığı ve kazanç ver

gisi kanununun hükümleri dairesinde her biri

ne tebliğ olunan itiraz komisyonu kararlarına



17 —

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encüiiion karan ve ne sebepten verildiği

1 306 Kâmil.

3370ı Haliloğlu.

Ziğere mahallesinde 

Amasya.

Mahkûm olduğu pa- 

])ara cezasının affi.

1 2 0 ' Şerif.

\23 - Ha laf oğlu. 

' Midyat 

dan.

! Malkara.

kasabasın-

kanaat etmedikleri takdirde Devlet şûrası ka

nununda yazılı müddet zarfında Şûraya müra- 

(‘aat etmeleri ieab ederken bu haklarını da kul

lanmayarak kazaî mahiyetteki itiraz komisyo

nu kararlarının katiyet kesbetmesine meydan 

verdikleri ve şu kadar ki kazanç verfjilerini 

ödedikleri takdirde nakliyatta kullandıkları 

hayvanlar vergilerinin terkini hususunun def

terdarlığa yazıldığı anlaşılmış ve bu takdire 

göre bu işte kanuna ve düzene aykırı bir mua

mele cereyan etmemiş ve l)inaenaleyh yapılan 

şikâyette bir hak ve isabet görülmemiş olmakla 

keyfiyetin bu suretle Muhtar Ali Rızaya anla

tılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

242 19 - II I  -1936

Zaruret ve cehalet sevkile yapmış olduğu 

sigara kâğıdı kaçakçılığından dolayı dört aya 

mahkûm olup ezasını hapishanede ikmal etmiş 

isede şimdi de 319 lira 90 kuruş para cezası 

istediklerinden ve esasen gözleri kör olduğu 

gibi hiç bir işe ve emlâke de sahip olmadığından 

bahisle bu para cezasının affini isteyen Halil

oğlu Kâmilin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

arzuhal, encümene verilmekle okundu ve icabı 

görüşüldü:

Kâmilin mahkûmiyeti kanunî derecattan 

geçerek katiyet kesbetmiş olmasına ve bu gibi 

para cezasına mahkûm olup ta ödemeğe iktidarı 

olmayanlar hakkında kanunun muayyen olan 

hükümleri dairesinde muamele ifası lâzım gele

ceğine göre bu dilek hakkmda encümence yapı

lacak bir iş olmadığının Kâmile bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

243 19 - I I I  -1936

Memleketi olan Mid- 

j^ata iadesi.

Hiç bir kabahati olmadığı halde memleketi 

olan Midyat kasabasından Tekirdağına nakledil

miş olduğundan , memleketine iadesini isteyen 

Halefoğlu Şerifin Yüksek Reisliğe sunmuş oldu

ğu arzuhal, encümene verilmekle Dahiliye vekâ

letine gönderilmişti.
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Arzuhal vorenlerin 

adı, sanı ve otı;r- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası i Enciimcm karan ve ne sebepten verildiği

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü;

Şerifin Hey<jti Vekilece verilen 20 - IX  - 934 

tarihli kararla Tekirdağma nakledilmiş ve Mal

kara da iskân edilerek yazıcılık etmekte bulun

muş olduğu gibi g()çmcn evleri yapısına da me

mur edildiği anlaşılmış ve bu suretle dileğinin 

yerine getirilmesine mahal ve imkân bulunmamış 

olmakla keyfiyetin kendisine anlatılmasına ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

244 19- I I I-1936

54^1 Mustafa.

583 j Bektaşoğlu.

! Yeşilbaş mahallesin

de.

, Avaims.

Tekaüd aylığı bağ

lanması.

1 280! Memed.

1344! Mustafaoğlu.

 ̂ Anıasyanın Kara 

{ Ali köyünde.

I Amasya hapishane

sinde.

Geri kalan mahkû

miyet müddetinin 

affi.

Hizmot müddeti harp zamlarilo beraber 39 

seneye çıktığı halde tekaüd maaşı bağlanmadı

ğından şikâyet eden eski yüzba,şı Mustafa ta

rafından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, encü

mene venlmekle M. M. vekâletine gönderilmiş

ti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Mustafa, Edirne hudud taburu dördüncü 

bölük kumandanı iken karısını boğmasından 

dolayı yedi sene ağır hapse mahkûm olmuş vv 

askerlik meslekinden tardedilmiştir. Bu sebeple 

k(‘iulisine tekaüd maaşı bağlanmasına kanunen 

imkân olmadığının ve ancak kendisinden sonra 

maaşa müstehik yetimleri bulunursa 2071 sayılı 

kanun hükmüne göre onlara maaş bağlanabile

ceğinin Mustafaya anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

245 19 - I I I  - 1936

Köylerinde Memedoğlu Muharremin cerh 

v(‘ lıatlinden dolayı Amasya Ağır ceza mahke

mesince on ])<?ş s(*neye mahkûm edilmiş ve bun

dan boş yılı af kaıuuıu mucibince indirilmiş 

olduğu gibi bir kısmını da hapishanede geçir

miş olduğundan bahsile geri kalan müddetinin 

affini isteyen Mustafaoğlu Memedin Yüksek 

Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encümene ve

rilmekle okundu ve icabı görüşüldü:

Kanunî derecelerden geçerek katiyet kes- 

betmiş olan ]>u gibi hükümlerin infazı lâzım- 

gelmesine ve Mustafanın hususî affe mazhari

yeti için kanunî bir sebeb de bulunmamasına
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dukları yer

Arzuhal hulâsası Eııcümeıı karan ve ne sebepten verildiği

545

582'

Ülker Etkin.

Ankara Kız lisesi 

talebesinden. 

İnhisarlar baijmüdü- 

r iyot i sicil memuru 

Hakkı yanında. 

Ankara.

Takdir edilecek be

deli taksitle öden

mek üzere bir ev ve

ya arsa verilmesi.

1275 

133 8i

M. Hamdi Babacan. 

Süvari 1 nei mülâ- 

zimlikten mütekaid.

Kendisine ikramiye 

veya bir ev veyahut 

arazi verilmesi.

jföre dileğinin yerine f^etirilmesine imkân olnuı- 

dığ:ınm kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

246 19 - I I I  -1936

Tahsilini ikmal için Ankaraya nakletmek 

mecburiyetinde kaldıklarından bir ev yapıp 

içinde barınmak için anüıuısij) bir arsanın veya 

metrûk mallardan bir evin takdir edilecek be

deli taksitle ödenmek üzere kendilerine veril

mesini isteyen ölker Etkinin Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal, encümene verilmekle 

Maliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Takdir edilecek bedeli taksitle alınmak üzere 

cv veya arsa verilmesine mevzuatımız müsait 

olmayıp bunlar ancak arttııınağa iştirak sure- 

tile verilebilmekte olduğundan, ait olduğu da

iresine müracaatla bu gibi satılığa çıkarılmış 

ev veya arsa olduğu halde usulü dairesinde 

müzayedeye iştirakleri icab edeceğinin Ülker 

Etkine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

247 19 - I I I  - 1936

haddi dolayısile tekaüde sevkedildiğin- 

dci) k('ndisinc mümkünse bir ikramiye veya- 

hud bir cv vej’a münasib miktar arazi verilme

sini isteyen Süvari birinci mülâzimi Hamdi Ba- 

ba<'anın '̂ük.sek Reisliğ<‘ sunmuş olduğu arzu

hal, encümene verilmekle okundu ve icabı gö

rüşüldü :

Hamdi Babacana kanunen hakkı olan maa

şın bağlanmış olmasına ve bu gibi mütekaitlere 

ayrıca bir ikramiye veya bir ev veyaluıd arazi 

verilmesine mevzuat müsait olmayıp kanun hi

lâfına muamele yapılmasına da imkân bulun

mamasına göre dileğinin yeriru* getirilmesi ka

bil olmadığının kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

248 19 - I I I  -1936
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

dukhrr yer

Hüsnü.

ömeroğlu.

Bilecik mahallesin

de 6 No. evde. 

Bursa.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Bursa iskân dairesi

nin kanunsuz işler 

yaptığnıa dair.

1278ı M. Reşad.

Alibey, Çeşme so- 

kok No. 9 

îstanbul - Beykoz.

1341

Bir iş istiyor.

İskânına aid bir işten dolayı Bursa İskân 

idaresinin kanunsuz ve usulsüz olarak yaptığı 

muamele hakkında tahkikat yapılmasını isteyen 

Hüsnü tarafından Yüksek lieisliğe sunulan ar

zuhal, encümene verilmekle Dahiliye vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen karşılıkla buna bağlı olan Bursa vi

lâyetinin yazısı okundu ve icabı görüşüldü;

Vodina mübadillerinden olan Hüsnüye ön

celeri Tatarlar mahallesinde bir fırın ile Bile

cik mahallesinde bir ev ve fırın altındaki dük

kân tahsis kılınmış ve sonradan da karısiie be

raber tahakkuk eden matluplarına karşı ancak 

iki yüz lira kıjnnetindeki fırın ile j’’üz lira kıy

metindeki evin mahsub edilmiş olduğu ve fırın 

altındaki dükkânın Kâmil kızı Makbuleye tahsis 

ve teffiz edildiği ve dükkânın böyle ayrılıpta 

başkasına verilmesine Hüsnü itiraz etmiş ve 

neticede Devlet şûrasına da müracaat eylemiş ise 

de birinci Deavi dairesinin davasını reddettiği 

anlaşılmıştır.

Deavi dairesinin kararları mahkeme karan 

gibi kati ve nihaî olup, bunların encümenimiz- 

ce tetkikına Kamutayın 803 numaralı kararı 

mâni bulunmasına göre Devlet şûrasınca red

dedilmiş olan bu dilek hakkında encümenimizee 

yapılacak muamele olmadığından keyfiyetin 

Hüsnüye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

249 19 - I I I  -1936

îstanbul imalâtı harbiye sanayi mektebin

den neşet etmiş ve bir işe alınması için müracaat 

etmedik makam kalmamış olduğu halde bu mü

racaatlarından bir netice elde edemeyerek peri

şan bir vaziyette kaldığından bahisle kendisinin 

münasip bir hizmete konulmasını isteyen Memed 

Reşadın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzu

hal, encümene verilmekle okundu ve icabı görü

şüldü ;

Dahilî nizamnamemizin hükümlerine göre 

encümenimiz yurtdaşlarm kanun hilâfma yapıl

dığını iddia ettikleri işlerden mütevellit şikâ

yetleri tetkik ve intaç ile mükellef olup bir işe 

konulması gibi dilekler hakkında delâlette bu-
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g ^  ' adı, sanı ve otıır- 

•< i dukları yer

Arzulial hulâsası

4325

8134

13̂ 0

136

Memed.

Çaldıran

muhtarı.

nahiyesi

lîir yaşını doldur

mayan davarhırdan 

vergi alınmasından 

jjikâyet.

1481

1491

Kâzım Soyak. 

Kimyager

Yeni Meserret oteli. 

İstanbul - Sirkeci.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Haksız yere vaziin

sinden çıkarıldığın

dan şikâyet.

Ummak salâ-hiyeti dahilinde bulunmadığından 

arzuhali hakkında encümence yapılacak mua

mele olmadığının Memed Reşada bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

250 19 - I I I  -1936

Bir yaşını doldurmayan davarlarmm vergi

ye tâbi tutulmakta olduğundan şikâyet eden 

muhtar Memedin Çaldırandan Yüksek Reisliğe 

çekmiş olduğu tel yazısı encümene verilmekle 

Maliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Van taraflarında koç katımının ikinci teş

rinde vuku bulduğu ve buna yüz elli gün ge

belik müddetinin ilâvesi halinde hayvanların 

on, on beş nisanda tamamen doğmuş bulunacak

ları ve bu hale göre bu mıntakada doğan da

varların. bir yaşından evvel kayid muamelesine 

tâbi tutularak vergi alınmasını icap ettiren bir 

vaziyet olmaması anlaşılmıştır. Bununla beraber 

hayvanlar vergisi kanununun ikinci maddesin

de 2677 numaralı kanunla yapılan tadilât bu 

gibi şikâyet ve ihtilâfları ortadan kaldırmıştır. 

Buralarının muhtar Memede anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

251 19 - I I I  -1936

Hava müsteşarlığı Eskişehir tecrübe komis

yonu malzeme muayene lâboratuvar kimyager

liğini yapmakta iken hiç bir sebeb olmaksızın 

hizmetinden çıkarıldığından şikâyet eden kim

yager Kâzım Soyak tarafından Yüksek Reisli

ğe sunulan arzulial, encümene verilmekle okun

du ve icabı görüşüldü:

Kâzım Soyakın bundan önce Devlet şûrası

na da müracaat ettiği ve Deavi dairesinde açı

lan dava sonunda bu iş hakkında Kâzım Soyak- 

la mercii arasında tevellüd eden ihtilâfın halli 

umumî mahkemelere aid olduğundan verilen ar

zuhalin vazife noktasından reddine karar veril

diği anlaşılmıştır.

Deavi dairesinden her ne suretle olursa ol

sun karara bağlanan işler hakkında encümence
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası  ̂ E ncüm en k a ra n  ve ne sebepten ver ild iğ i

34 7_; 

367 I
Suat ve ar.

Ebe.
Çocuk esirgeme ku

rumu ebelerinden. 

Ankara.

SI.

Reis 

Giresun 

t. Sökmen 

Aza 

Gazi Anteb 

M, Şahin

M. M. 

İstanbul 

Z. Karamursal 

Aza 

Gümüşane 

Ş. Erdoğan

Kâtib 

Samsun 

M. Ulaş 

Aza 

İstanbul 

A. Barlas

Kazanç vergisinin 

ebelerden kazançhı- 

rı üzerinden alınma-

ayrıea tctkikat icrası Yüksek Kamutayın 803 sa

yılı kararına jıykırı olduğundan dileği hakkın

da encümence başkaca bir karar itithazına im- 

kfın olmadığnnn ve Deavi dairesi kararında da 

pek yerinde olarak yazılı olduğu üzere bu işin 

umumî mahkemeleı-de halli iktiza eden mesail- 

den olduğunun Kâzım Soyaka anlatılmasına ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

25‘2 19 - I I I  -1936

Eıbe Suad ve arkadaşlarının Yüksek Reisliğe 

sunup encümenimize verilen arzuhallerinde: ken

dilerinin serbest meslek erbabile ayni vaziyette 

bulunmadıkları halde onlar gibi kazanç vergisine 

tâbi tutulduklarından bahisle bu verginin gün

delik gayrisafi kazançları üzerinden alınması is

tenilmektedir. Bu arzuhalin Maliye vekâletine 

gönderilmesi üzerine gelen karşılık okundu ve 

icabı görüşüldü;

Ebeler, ilmî ve fennî bilgilerle kazanç temin 

etmekte olmaları dtibarile serbest meslek sahiple

rinden sayılmışlar ve binaenaleyh 2395 sayılı ka

zanç vergisi kanununun 19 ncu maddesile diğer 

serbest meslekler sahipleri gibi muameleye tâbi 

tutulmuşlardır. Kanunda mükellefiyet şekli ve 

nisbeti tayin edilmiş olan bu kabîl serbest mes

lek sahiplerinin kanunun istisnalar hakkmdaki

3 ncü maddesinin 11 nci fıkrası mevzuuna gir

medikçe verigiden istisna edilmeleri kabil olma

dığı gibi seyyar sanatkârlar ve simsarlarla ben

zerleri gibi vergiye tâbi tutulmalarına da imkân 

görülememektedir. Binaenaleyh, ebeler hakkmda 

tatbik edilmekte olan muamele 2395 sayılı kanun 

hükmüne uygun bulunmakta ve Suad ve arkadaş

larının şikâyetleri yerinde görülmemektedir. Bu

ralarının kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

253 19 - I I I  - 1936

Aza Aza Aza

Antalya Bursa Denizli 

T. Sökmen M. Fehmi Gerçcker Şefik Türsan

Aza Aza Aza Aza

İsparta Ordu Siird Van

İbrahim İsmail Çamaş Ş. Süsoy İbrahim Arvas
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Nihat.

Üniversite Tıb fa

kültesi 3 ncü sınıf 

talebesinden 201 No. 

İstanbul.

Arzuhal hulâsası j Encümen karan "V'e ne sebepten verildiği

Kesilen maaşının 

tekrar bağlanması.

1049'
1102'

M. Ali (îereek. 

Kırkçeşnu' mahalle

sinin itfaiye cadde

sinde No. 26 evde. 

İstanbul - Fatih.

Devlet şûrasının, 

hakkında verdiği bir 

kararın infaz edil

memesinden şikâyet.

Babası şehit Vasfiden bağlanmış olan yetim 

maaşının nüfus kaydnıda doğum tarihinin ay 

ve günü olmadığından ötürü 13 temmuz 1933 

tarihinde 19 yaşını ikmal ettiğinden kabulü 

lâzım geleceği ve bu tarihten önce üniversiteye 

kabul edilmediği ileri sürülerek maaşını kes- 

diklerinden ve yaşını da doğum tarihine göre 

tashih ettirdiğinden bahisle tahsiline devam 

etmek üzere kesilen maaşının verilmesinde de

vam edilmesini isteyen Nihadın Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal, encümene verilmekle 

Millî Müdafaa vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü;

Nihadm 11 - IX  - 1933 tarihinde liseden me

zun olduğu anlaşılmasına ve nüfus kütüğünde 

doğumunun ay ve günü olmamasından ötürü 

13 temmuz 1933 târihinde liseyi bitirmeden yaş 

haddini doldurmuş bulunmasına göre 1683 sayılı 

tekaüd kanununun 47 nci maddesi mucibince kesi

len aylığının iadesine imkân görülememektedir. 

Nihadm yaş tashihi hakkındaki ifadesine gelin

ce : bu işi 12 - IX  - 1933 tarihinde yaptırmıştır 

ki yine bu kanunun 65 nci maddesinde maaş 

bağlandıktan sonra yetimlerin yaptırdıkları 

yaş tashihinin yetim muamelelerine müessir ol

mayacağı sarih olarak yazılı bulunmaktadır. 

Bu sebeple dileğinin yerine getirilmesine kanu

nen imkân olmadığının Nihada anlatılmasına 

karar verildi.

İstanbul Darülfünununun ilgası üzerine te

kaüdünü istemiş ve fakat buna dair verdiği ar

zuhal tarihi nazara alınmayarak 1683 sayılı te- 

kaüd kanunundan istifadesini temin eden 2467 

sayılı kanuna göre 1 haziran 1934 tarihinden 

itibaren tekaüd maaşı tahsis edilmiş olduğundan 

ve bu tahsis işinin kanuna uygun olmaması se- 

bebile açtığı dava neticesinde Devlet şûrası De- 

avi dairesince tekaütlüğü hakkmdaki arzuhal 

tarihini takib eden aydan itibaren yani 1 teşri

nievvel 1933 ten başlamak üzere tekaüd maaşı

nın tahsisi lâzım geleceğine karar verilmiş ise 

de Divanı muhasebatça bu kararın infazı cihe

tine gidilmediğinden şikâyet eden Memed Ali

nin Yüksek Reisliğe sunup encümene verilen ar

zuhali okunduktan ve Maarif vekâletile Divanı
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otıvr- 

dııkları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten yerildiği

muhasebattan ayrı ayrı davet edilen salahiyetli 

zatlerin verdikleri izahlar da dinlendikten son

ra icabı görüşüldü:

Tamamile buna benzer bir mesele hakkmda 

Divanı muhasebatça verilen bir kararırı Divanı 

muhasebat Encümenince de tasvib edilerek üç 

aylık cetvele konulmak suretile Yüksek Kamu

taydan da geçmiş olmasından dolayı Memed Ali

nin ayni şekilde olan dileği hakkmda Devlet şû

rasından verilen muhalif bir kararın tatbik edi - 

lemeyeceği kanaatine dayanarak Divanı muha

sebatça işin tashih edilmediği anlaşılmıştır.

Halbuki Kamutaydan çıkan 803 sayılı kara

ra göre Devlet şûrası Deavi dairesi kararlarmm 

kazaî mahiyette olup infazı icab etmekte oldu- 

ö'U vo l)inaonal(\vh mümasil l)ir mesele hakkmdaki 

hir kararî) kıyasoiı kaziyei muhkeme halini iktisab 

eden bir hükmün infaz edilmemesi bu 803 sayılı 

knı-arm )ulnıııa uygun olmadığı mütaleasında 

bulunan encümenimiz, Devlet şûrası birinci De

avi dairesinden bu işe dair verilmiş olan 

31 - TII - 1935 tarihli karara göre muamele ya

pılarak Memed Alinin tekaüd maaşı tahsisi 

mebdeinin bu karar dairesinde tashihi zarurî 

bulunduğuna ve Maarif vekâletile Divanı muha

sebat reisliğine bu kararın bulunduğu haftalık 

cetvelden birer nüshasının gönderilmesi suretile 

keyfiyetin bildirilmesine ve Memed Aliye de an

latılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

255 23-m -1936

Aza Aza Aza

Giresun İstanbul Samsun Antalya Bursa Çoruh

t. Sökmen Z. Kararmırsal M. Ulaş Sökmen M. Fehmi Gerçeker A. Akyüz

Aza 

Denizli 
Şefik  Türsan

Aza 

Gazi Anteb 
M. Şahin

Aza. 

Gümüşane 
Ş . Erdoğan

Aza 

İstanbul 
A. Barlam

Aza 

Ordu 
İsm ail Çamaş

Aza 

Siird 
Ş. Susoy
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eö

683 I Menied îzzet. 

729 r>ulak köyünden, 

ggg Safranbolu.

~938

811

Arzuhal hulâsası En(5Ünıcıı karan vc ııc sebepten verildiği

Açtığı davalar hak

kında mahkemeden 

verilen kararların 

doğru ühııadığından 

şikâyet.

860 i

1254

\ 3 \ 7

1007

1060İ
N'eeati. Hâkimlikten ihraç

Eski Kozan mahke- kararının kaldırıl-
i

me azası. . ması.

Safranbolunun Bulak köyünden Hatipoğlu 

Memed îzzet tarafından Yüksek Reisliğe su

nulup encümenimize verilen arzuhallerde: Hu

kuk hâkiminin kendisi hakknıdaki garazkârlı- 

j>nulan istifade eden muhasımlarının açtığı 

hukuk davalarının aleyhine neticelendiğinden 

şikâyet edilmekte ve haklı olduğu bu mese

lelerin tetkiki istenilmektedir. Arzuhallerin 

Adliye vekâletine gönderilmesi üzerine gelen 

karşılıklar okundu ve icabı gürüşüldü:

Vekâletin karşılıklarında verilen izahlar

dan anlaşıldığı üzere Memed İzettin türlü işler

den dolayı açtığı davaların sonunda haklı ol

madığı meydana <‘ikanık al(‘yhiiK> hüküm 

sâdır olduğu ve bu hükümlerin Temyiz mahke

mesinden de geçerek katiyet kesbetmiş olduğu 

aniaşılnıasına ve mahakimden vei’ilip kazıyei 

muhkeme halini alan kararların Teşkilâtı 

esasiye kanununa göre hiç bir makara tarafın

dan tadiline imkân bulunmamasına göre arzu

halleri hakkında yapılacak muamele olmadığr- 

nın kendisine anlatılmasına ve arzuhallerine 

bağlı olarak vermiş olduğu kâğıtların kendisine 

iadesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

256 24 - I I I  -1936

Kozan mahkemesi azalığında ikon hâkimlikten 

çıkarıimiij ve kendisine isnad edilen meseleden 

berael etınİ!j olduğundan haksız olarak verilen 

bu ihrae kararının kaldırılarak medenî hakları

nın iadesini isteyen Neeatinin Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal, encümene verilmekle 

Adliye vekâletine gönderilmiîjti.

(İelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Neeatinin bulunduğu nuıhtelif vazifelerde 

yaptığı türlü yolsuzluklardan dolayı beş ihtar ce

zası aldığı gibi iki defa rüşvetten ötürü muha

keme altına alınmış olduğu ve bir defasında da 

bir ay hapsine ve otuz lira ağır para cezası alın

masına ve üç ay memuriyetten mahrumiyetine 

ve cezasının teciline karar verildiği ve fakat af 

kanunundan istifade etmesi üzerine takibatı 

temyiziyo icrasına mahal görülmediği ve niha

yet salâhiyetli makam tarafından ihraç karan
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Arzuhal hulâsası EııcüriKîn karan vc ne sebepten verildiği

Z. V( î ilyiJncn.

Dr. ve operatör. 

Millî ıneıısueat fab

rikası revir tabil)i. 

Adana.

Kr/ıııı ka<‘iran hak- 

kıııtla tak ibat yai)il- 

ınasr.

13Q8'

1469

Nuri Han(^er. 

Hask()V Keçeci ma

hallesi Ok nıaydanı 

caddesi No. 131 

Mütekaid polis me

muru.

İstanbul.

I verilmesine ve bu kararın Temyiz mahkemesi 

! encümenince de tasdik edilmek suretile katile^- 

nıijj ülıııasına ve vekâlette mazbut olan sicilline 

jrore hakkındaki karaı-ın kaldırılmasına imkân 

olmadrjîf ve sonra<Ian da vaki olan istedi üze

rine el'i iki lira aylıkla tekaüdü icra kdın- 

dığı vekrıletin karşılığında uzun uzadıya yazılı 

bulumuuş ve veı-ilen izahlara bakdaı-ak dileği

nin yerine jictirilmesine encümence imkân f?ö- 

rülmemiij olmakla burasının Necatiye anlatıl

masına karar verihli.

Karar No. K. tarihi

Münnsib bir hizme

te konulması.

257 24 - III -1936

Gönene gelerek kızı Süzanı cebren kaçırmış 

olan ve bu gün Erenköyünde babasının evinde 

bulunduran Yavuzda asteğmen Fahri hakkında 

takibat ierasile namus ve haysiyetinin korunma

sını isteyen serbest tabip ve operatör Zeynelâ- 

bidin Yeşilgönen tarafından Yüksek ^Reisliğe 

sunulan arzuhal, encümene verilmekle okundu ve 

icabı görüşüldü:

Bu işin umumî mahkemelere aid olup encü

mene taallûku olmamasına göre arzuhal hakkın

da yapılacak muamele olmadığından o yolda ta

kibatta bulunması zarurî olduğunun Zeynelâbi- 

dine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

258 24 - I I I  - 193G

İstiklâl savaşında İstanbul - Hasköy polis 

merkezinde taharri memurluğunda bulunduğu 

zamanlar Millî mücadelenin çizdiği yolda bir çok 

hizmetler yaptığından ve bu gün ise cüzî bir 

miktardaki tekaüd maaşile geçinemiyerek acına

cak bir halde bulunduğundan kendisinin bele

diye veya şirketlerin birinde münasip bir işe 

I  konulmasını isteyen Nuri Hançerin Yüksek Re- 

: isliğe sunmuş olduğu arzuhal, encümene veril- 

 ̂ mekle okundu ve icabı görüşüldü:

Dahilî nizamnamemizin tayin ettiği hükme 

i  göre encümenimiz vatandaşların kanunsuz ve 

Iusulsüz olarak yapılan işlerden dolayı vaki olan 

şikâyetlerini tetkik etmekle mükellef olup ken

dilerine birer iş bulunması hakkındaki dilekleri-
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ne delâlet ötmesine imkân olmadığından, arzu

hali hakkında encümence yapılacak muamele ol

madığından Nuri Hançere bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. it-arihi

717 '̂lusa Kâznn.

763 Mısır! loğlu sokak 

, Orta hali(,'o No. 50

* evde.

İstanbul - IVîjikla^î

Yeniden polis mes

lekine alınması ve

ya malûlen tekaüd 

edilmesi.

259 24-111-19.%

Polis meslekinde senelerce istihdam edildik

ten sonra son bulunduğu Ayasofya merkezinde

ki vazifesinden istifa suretile ayrılmış ve sonra

dan encümence tekrar istihdamına karar veril

miş olduğu halde henüz bu kararın infaz edil

mediğinden şikâyet eden eski polis komiserle

rinden Musa Kâzımın Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu arzuhal, ericümene verilmekle Dahiliye 

vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı {jörüşüldü:

Musa Kâzımın, bir çok defalar hizmetten çı

karılmak ve yine alınmak suretile memuriyet 

hayatında geçirdiği safhaları beyandan sonra, 

gerçi son memuriyetinden istifa ederek ayrılmış 

olmasından dolayı mesleke alınabileceğine dair 

müdürler encümenince 1933 yılında bir karar 

verilmişse de kendisinin yaşı ilerlemiş olması ve 

on üç sene gibi uzun bir zamandanberi meslek

ten uzak kalmak suretile meslekî bilgilerini 

kaybetmiş bulunması sebebile bu meslekte vü

cudundan istifade edilemeyeceği ve tekaüd müd

detini doldurmadığından dolayı da tekaüd ma- 

aşr bağlanamayacağı vekâletin karşılığında ya

zılı olmasına ve esasen kendisi de meslekte is

tihdamına imkân olmadığı takdirde malûliyeti 

üzerinden tekaüd maaşı bağlanmasını istemek

le vekâletin bu husustaki işarını teyid etmekte 

bulunmasına göre tekrar meslekte istihdamı 

hakkındaki dileğinin yerine getirilmesine imkân 

olmadığı anlaşılmış ve malûlen tekaüdüne ge

lince: vaziyeti tekaüd kanunundaki hükümlere 

uygun ise bu dileği usulen tetkik ve intaç olun

mak üzere bu iş için de doğrudan doğruya ve

kâlete müracaat etmesi lâzimeden bulunmuş ol

makla keyfiyetin kendisine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. K. tarihi

260 24 - ITT -1936
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İ O ^ '
6899:

Arab İbrahim. 

KAtiboğlu.

Solari mahallesinde 

Memed Ali vasıta- 

sile. 

îzmir.

Kendisine verilen 

bağ ve kulübenin 

elinden alınmasın- 

dîîn sikâvet.

164

171

486

519

Mustafa Sami ve ar. 

Değirmen sahiple

rinden.

Maraş.

Şehirdeki eleksiz 

ve türbinsiz değir

menlerin kazane ver

gisinden muaf tutul

maları.

Sekiz sene evvel adiyen ve sonra da teffiz 

suretile Burnivada kendisine verilen 27 dönüm 

bağı ve kuleyi Emlâki milliye müdürlüğünde 

mümeyyiz iken ölen Memed tarafından alındı

ğından ve bunun üzerine mahkemeye müracaat 

eyleyerek Memedin bu mallar için aldığı tapu 

senedinin iptalini istemiş ise de mahkemece Me

med lehine karar verilmiş ve Temyiz mahkeme

since de tasdik kılınmış olduğundan ve halbuki 

ayni vaziyette olan bir hane senedinin iptali 

için Hulki nammdaki bir zatin açtığı bir dava 

üzerine senedin iptaline karar verildiğinden her 

ikisi de ayni mahiyette olan bu işler için ayrı 

ayrı verilen bu hükümlerin tetkikini ve hak

kının meydana çıkarılmasını isteyen Sülâki 

Arab İbrahim tarafından Yüksek Reisliğe su

nulan arzuhal, encümene verilmekle Dahiliye 

vekâletine gönderilmiş idi.

Gelen karşılıkta buna bağlı olan îzmir vilâ

yeti karşılığı sureti okundu ve icabı görüşüldü: 

îbrahimin de arzuhalinde yazılı olduğu üze

re bu iş mahkemeye intikal ederek karara bağ

lamış ve esbabı kanuniyeye istinad etmek su

retile verilen bu hüküm derecattan geçerek ka

tiyet kesbetmiştir. Esasen her iki meselenin de 

îbrahimin iddiası veçhile birbirinin ayni olma

yıp mahiyet itibarile birbirinden ayrılmakta ol

duğu Temyiz mahkemesince bu bapta verilen 

kararm tetkikinden anlaşıldığından ve teşkilâtı 

esasiye kanununa göre hiç bir makamm mahke

me kararlarını tetkik ve tadil etmesine imkân 

bulunmadığından dolayı dileğinin yerine geti

rilmesinin kabil olmadığının Arab îbrahime bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

261 24 - I I I  -1936

Şehir içindeki eleksiz ve türbinsiz değirmen

lerin kazanç vergisi kanununun 3 ncü maddesi

nin sekizinci fıkrası mucibince vergiden muaf 

olup olmadığının ve muaf değilse ne gibi bir 

muamol{\ve tcibi tutulacağının vuzuhlanmasını is

teyen Maraşta Mustafa Sami ve arkadaşlarının 

Yüksek Reisliğe sunmuş oldukları iki arzuhal, 

encümene verilmekle Maliye vekâletine gönde

rilmişti.
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(îeleu karşılıklar okunduktan sonra 

üör üşüldü:

Mustafa ve arkadaşlarının bahsettikleri de- 

ğirınonler şehir içinde bulunmaktadır. 2395 sa

yılı kazanç vergisi kanununun 3 ncü maddesi

nin 8 nci fıkrasile su vı* yel ile işleyen eleksiz 

ve türbinsiz köy değirmenlerinin vory;iden is

tisna edilmiş olması iti])aı ile arzuhal verenlerin 

şehir içindeki değirmenleri bu muafiyet hükmü

nün şümulü haricinde kalmaktadır.

Bu {îibi değirmenleı-e aid verjîi nisbeti, ka

nunun 34 neü maddesinde zikredilmemiş oldu

ğundan 3f) nci ma<ldesi hükmü dairesinde ma

hallî ticaret odasınnı mütaleası alınarak 34 ncü 

maddesinin (D) fıkrasında yazılı mekûlât ima

lâthanelerine kıyasen bunlar gayrisafi iratları- 

nnı % 40 ı nisbetinde vergiye tâbi tutulmuşlar- 

dıı-. Mükelleflerin bu husustaki itirazları tet

kiki itiraz ve temyiz komisyoidannca da tetkik 

edilerek tarholunan vergi miktarı ve nisbeti 

tasdik olunmuştur. Bu itibarla yapılan işin ka- 

tuınî hükümlere dayanmakta olduğu anlaşılmış 

ve bu arzuhaller hakkında görülecek bir mua

mele ))ulunmamış olmakla keyfiyetin Mustafa 

Sami ve ai'kadaşlarına anlatılmasına karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

262 24 - II I  -1936

Reis 

Giresun 

î. Sökmen

M. M. KAtib Aza Aza Aza

İstanbul Samsun Bursa Çoruh Denizli

Z. Karatmırsal M. Ulaş M. F. Oerçeker A. Akyüz Ş. Tursan

Aza 

(rümüşane 

Ş. Erdoğan

Azîi 

İstanbul 

A. Barlas

Aza 

Ivocaeli 

K. Olpak

Aza 

Mardin 

A. Şutuna

Aza

Ordu

I. çnmuli

Aza 

Siird 

Ş. Susoy

Aza 

Sivas 

Ziya Bahara
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144

15ü

Hüseyin ve ar. 

İhrahimoğlu. 

Alioğhı köyünde. 

Menemen.

Kendilerine verilen 

inalların hor(,*lanına 

kanununa tâbi tu

tulmasından î ikâ- 

vet.

96

98

Hurijid ve ar.

Un fabrikası sahip

lerinden.

(Jazi Anteb.

Rekabet fabrikası

nın vals ve elek ter- 

libatı olan fabrika

lar g;ibi ver«;iye tâ

bi tutulması.

İbrahimoğlu Hüseyin ve 27 arkadaşı tara

fından Yüksek Reisliğe sunulup encümene 

verilen arzuhalde:

On bir sene evvel yerleştirildikleri Mene* 

menin Aliağa köyünde kendilerine verilmiş 

olan evlerle samanlık ve ahırların bedellerini 

bor(^landırmak ve buna muvafakat etmedikleri 

halde ellerinden alınmak istenildiğinden bahisle 

şikâyet edilmekte ve bu binaların alınnmması 

istenilmektedir.

Arzuhalinin Maliye vekâletine j'önderilmesi 

üzerine ^elen karşılık okundu ve icabı görü

şüldü :

Bu }>:öçmenlerin iskânı adi derecesinden 

fazla mal almış oldukları anlaşdmasına ve bu 

malların bort-lanma kanunu hükmü dairesinde 

bor(^dandırılmaları da 1771 sayılı katî tasfiye 

kanununun 4 ncü maddesi icabatından bulun

masına göre yapılan muamelede bir düzensizlik 

görünmemiş ve dileklerinin yerine getirilmesi

ne kanunî imkân bulunmamış olmakla burasının 

arzuhal sahiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

263 26 - III - 1936

Vals ve silindir tertibatını ve fennin son te- 

rakkiyatını haiz bulunduğu halde kendilerin

den farksız olarak vergiye tâbi tutulan Reka

bet faıbrikasmın diğer değirmenlerden fazla 

müşteri çekmekte ve o nisbette kazanç temin et

mekte olması göz önünde tutularak vals ve elek 

tertibatını haiz olan diğer fabrikalar gibi buğ

day koruma vergisile mükellef tutulmasını is

teyen fabrikacı Hurşid ve arkadaşlarının Yük

sek Reisliğe suınnuş oldukları arzuhal, encüme

ne verilmekle Maliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü :

Arzuhal veren Hurşid ve arkadaşlarının, 

buğdayı koruma karşılığı vergisine tâbi olma

yan motörlü değirmen sahipleri oldukları ve re

kabet fabrikasında ise vals ve elek tertibatı bu

lunmayıp yalnız diğer değirmenlerden farklı 

olarak öğütmeden evvel buğdaja yıkayıp kuru

tan tertibat mevcud bulunduğu ve bundan do

layı öteki değirmenlerden fazla müşteri çekmek

te olduğu anlaşılmıştır.
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2643 sayılı kanunun 1 nci ınaddesindeâ buğ

dayı koruma vergisinin vals veya elek tertibatı 

veya her ikisi bulunan fabrika ve değirmenler

den alınacağı yazılı bulunmasııuı göre dilekleri 

ve(;hile bu fabrikanın vals ve elek tertibatı bu

lunan diğer değirmenlei’ gibi bu vergile mü- 

kelef tutulmasnıa kanunen imkân yoktur. Re

kabet fabrikasının günde yirmi bin kilo un (çı

karmakta olduğu ar’zuhalde iddia edilmekte ise 

de bu da doğru olmayıp isi ibsalâtmın en (*oğu

4 bin kilodan ibaret l)ulunmakta ve muamele 

vergisi defterlerinde sık sık kontrol yapdmak 

suretile de kaçağa meydan verilmemekte olduğu 

vekâletten bildirilmektedir. Binaenaleyh, bu 

arzuhal hakknıda yapılacak muamele olmadığın

dan keyfiyetin Hurşid ve arkadaşlarına anlatd- 

masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

422 I A li^n. 

44g Çıkrıkçılar 

No. 26 

' r.cyşolıirli. 

Ankara.

, Değirmeninden ikin- 

yokuşu ci nevi üzerinden 

i buğdayı koruma ver- 

i gisi alınması.

52 H. Amara Barcu.

53 Memedoğlu.

Sıtma mücadelesin

de.
İstanbul - Kadıköy.

Muvazzafa naklen 

hizmete alınması.

264 26 - 111 - 1936

Bry.^chıindeki tleğinıu'ninin 1(‘rtii>at ilibari- 

U‘ l)irinci nevi un çıkarmağa civeriîjli olmadığı 

iıaldf birinci novi üz(‘TİıuU‘n buğda\ı koruma 

v<*rgisi alınmakta olmasından .şikâyet eden Ali- 

.şanın Vük.s(>k Reisliğe sunnuiîj olduğu arzuhali 

(‘iK'ümi'iK' V(‘rilm('kl(* Maliye vekâletine g(inde- 

ri İni işti.

(Jcicn karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Mahallinde bir- lu'y(‘f tarafından yapılan tet- 

kikatta bu değirmenin gerçekten birinci nevi 

un çıkarmadığı meydana çıkması üzerine ma

halli buğ<layı koruma komisyonunca bundan ikin

ci )i('\ i üzerindi‘ 11 ver?*i alınmasına karar veril

diği anlaşıbnış v(> bu suretle Alışanın dileği 

yerine getirilmiş olmakla kt'yfiyetin keıulisiıu; 

hildirilnu'sine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

26 - m  - l ‘)36

İlacı (Amare Barcu) tarafından Vük.sek Re-- 

isliğe .sunulup encümeiK' verilen arzuhalde : 

Kuleli askerî lisesiıuh' tahsilde iken Trablus- 

gai'b mulıar('besinin başlaması üzt'rine mülAzim 

(Asteğmen) rütbesile oraya gönderildiğinden 

ve büyük hari) ve İstiklâl muharebelerine de
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ii;ilirak otliğiıulon ve muvazzaf zabit olduğu 

halde ihtiyat zahitk'fi gii)i terhis (‘dildiğinden 

!<ikây('l olunmakta ve hukukunun muhaftızasr 

istenmektedir. Aı-zuhalin M. M. vckidetine gön- 

derilUK'si üzeı-iıu* -̂elen kar!;!ilık okundu ve icabı 

îi'örüşüldii:

M('ktel) kayitleıinde yaptırılan arat t̂ırnuılar- 

(la Amaı-(‘iıijı ne Kuleli askerî lisesin»; j^irdiğine, 

ti(‘ de mektepten mezun ohluğuna dair bir ya

zıya tesadür olunmadığı ve bunun esasen Tu

nuslu ve 81-1- doğumlu oluj) 32S yılında neferlik- 

l(‘ kıtaya şrirdiği ve büyük harpte erlik ve er- 

baf̂ lık ile knllanddığı, IstiklTd harbinde Anado- 

luya î̂ eleı ek 27 - VTTI - So7 tarihinde yedek yar- 

subaylığa (Zabit vekili) ve 3.38 f;jubatnıda da ye

dek asteğmenliğe terfi ettiği ve kendi doğu

mundaki yedek subaylarla birlikte 28-VTTT-338 

de terhis olunduğu anlaşılmıştır. Bu hale ö̂- 

!•(' muvazzafa nu'nsub olmayıp ihtiyat snııfın- 

dan v('dek piyad(‘ asteğmen olduğu bildirilen 

Amar('nin nnıvazzafa naklen lıizmete alınma

sındaki dih'ğinin yerine getirilmesine kanunen 

imkân bulunmannş olmakla burasınnı kendisi

ne anlatılnıasııuı karaı- vrildi.

Karar No. K. tarihi

26fi 26 - I I I  -1936

1 282i Mahmud.

4010' Sarı Yakub mahal- 

j  leşinde alay 125 es- 

I  ki tüfekçisi.

I Adana.

Askerî nisbetinin 

kesilmesi hakkında- 

ki muamelenin dü

zeltilmesi.

lUiyük savasjta Filistin cephesinde hastalan

ması üzerine Şanıdaki hastaneye gönderilmesi 

neticesi olarak askerî nisbeti kesildiğinden yan

lış ve haksız olarak yapıhuı bu muamelenin dü- 

z(‘ltilmesini isteyen Tüfek(̂ *i Mahmud Bini Ab- 

dullalı Bağdadın Yüksek Reisliğe sunmuş oldu

ğu arzuhal, encümene verilmekle M. M. vekâle

tine gjinderilmişti.

(Jelen karşdık okundu ve icabı göınişüldü: 

Kendisinin J^ ı̂ı^daki hastanede tedavi edil

dikten sonra bir müddet hududu millî haricinde 

kalması neticesi olarak askerî nisbetinin kesildiği 

ve sonradan Adanaya gelerek orada sanatile uğ

raşmağa başladığı anlaşdmış ve binaenaleyh hak- 

knıdaki 31 -111-340 tarihli kararname hükmü- 

Jiün tadiline ve askerî nisbetinin iadesine ma-
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474 Behzut Eyidoğan.

503 I Sultanahmed Reşjit- 
' l)ey apartımanı. 

tstanbul.

Encümen kararı ve ne sebepten veıildiği 

hal vo imkân şörülnıemiij ohrıakla burasıunı kon-

Tekaüd ınaafjmın 

yeniden verilmesi.

dişine aıılalıhuasına karar verildi.

Karar No.

267

K. tarihi

26 - ITT - 1986

Hursa heyeti malısusasııu'a askerlik nish(‘1i ke- 

sil(lik1(‘Ti .sonra ayni m<>.seleden dolayr t.stikiâl mah

kemesi nee de mahkûm olmuij hulundugundan 

haiısile ahiren eıkan kanuna {röre heyeti nıah- 

susasa kararının hükümsüz addile tekaüd maa- 

î̂ nnn yeniden l)ağlanmasını isteyen müljça Har

biye* n<*zareti eski müsteijarı Behzadın Yüksek Re

islice suıuııufj olduğu arzuhal, eneünıene veril- 

mc'kle M. M. v('kâletine jfönderilmiîjti.

(Jelen kars ı̂lık okundu ve icabı frörüşüldü: 

\'ekâletin karisrİT̂ ında uzun uzadıya verilen 

i/alılai'dan da anlaşıldığına <rör(‘ Behzadm 347 

sayılı kanunun biı-iııei maddesile askiM’lik nisbeti 

ve 1520 .sayılı kanunla Hazine ile alâkası kesil

miş vo tarikatı salâhiye nu'selesinden dolayr 

Ankara istiklâl mahkemesinee hıyaneti vataniye 

kanununun 3 neü maddesiiu- jröre de 15 sene 

hapse mahkûm olmuş ve 2330 saydı kanunun 12 

nei nuıddesinin sem fıkrasına };öre dahi vaziyeti 

teshil ve teyid kdınmış olmasından dolayr iddiast 

yei-inde jrörülmemiş ve binaenaleyh dileği veçhile 

tekaüd jnaaşmrn tekrar l)ağlanmasına kanunen 

imkân bulunmamı.ş obnakla ])urasınrn kendisine 

anlatdma.sına karar verildi.

Karar No.

268

K. tarihi

26 - TTT-1936

4300 Ahmed Hamdi 

7108 nr.
Konha muhtarı. 

Maeka.

ve Beş sene evvel ve

rilen malların elle

rinden ahnmasından 

şikâyet.

Of heyelanı felâketzedelerinden olma.srndan 

dolayı beş sene evvel Maçkada kendisine verilen 

mallar meyantndaki fmdık bahçelerinin Hükü

metçe isatılmış ve arazisinin de borçlanma ka

nununa göre satın alrnmasr teklif ve aksi tak

dirde iskân hakkr kaldrrdarak beş senc'iik eeri 

mislin de tahakkuk ettirileceği tebliğ olunduğun

dan ve bu ise kanuna uymadtğından bahsile .şi

kâyet eden Ahmed Hamdi ve arkadaşlaı*ının Yük

sek Keisliğe sunmuş oldukları arzuhal, encüme- 

ıu‘ verihuekle Maliye vekâletine gönderilmişti, 

(.îelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü;
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Of ve Sürnieue felâketzedelerinin İcra Vekil

leri Heyeti karanle Maçka ve Bayburt kazaları

na gönderildikleri ve kendilerine borçlanma su- 

retile mesken, arazi ve fındık bahçeleri verilip 

bunlardan yalnız meskene aid kısnndan adi is

kân haddi dahilinde borçlarının affolunduğu ve 

rumlardan kalma fnıdık bahçelerinin ise iskân 

yolu ile göçmenlere verilmesi 1771 sayılı kanuna 

göre mümkün olmadığından mübadillerin istih

kaklarına karşılık olmak üzere Hâzineye bırakıl

dığı için uhdelerinde kalmadığı anlaşılmış ve ya

pılan işin kararname ve kanun hükümlerine uy

gun olarak cereyan etmiş olmasına göre Ahmed 

Hamdinin dileği hakkında başkaca bir muamele 

yapılmasnıa imkân bulunmamış olduğundan key

fiyetin o suretle kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

269 26 - IH  -1936

Reis

Giresun

M. M. 

îstanbul 

Z. Karamursal

Kâtib 

Samsun 

M. Ulaş

Aa 

Amasya 

/. IJ. Muvu'u

A z h  

Bursa 

M. F. Gerçeker

Aa

Denizli 

Şefik Tursan

Aza 

Gazi Anteb 

M. Şahin

Aza 

Gümüşane 

Ş, Erdoğan

Aza 

îstanbul 

Ali Barlas

Aza 

Kocaeli 

Kemal Olpak

Aza 

Ordu 

Ismaü Çamaş

Aza 

SiircJ' 

Ş. Süsoy
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Nainı Yurt sev. 

Osmanoğlu.

P’irux Paşn mahalle

sinde Elâzizli.

Milâs.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Wnî(len dava vekâ

leti imtihanının ya- 

pıJmamasından §i- 

kiiyet.

Dava vekâleti imtihanına yeniden kabul 

edilmesi hakkındaki dileğinin yerine getiril

mediğinden ve Milâs hâkimliğinee de vekâlet

ten menedildiğinden şikâyet eden Naim Yurt- 

sevin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzu

hal, encümene verilmekle Adliye vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Naim Yurtsevin vaktile vaki olan müracaat! 

üzerine yapılan imtihanında muvaffak olmadığı 

ve o vakitki mevzuata göre altı ay sonra ma

hallî Adliye encümenine veya heyetine müra

caatla tekrar imtihana girmesi mümkün olduğu 

halde usulü dairesinde müracaatta bulunmama- 

snıdan ve sonradan ( ı̂kan 2516 sayılı kanunda 

ise bu gibilere ruhsatname verilmeyeceği göste

rilmekte bulunmasından dolayı artık yeniden 

imtihan yapılmasına imkân olmadığı ve Milâs 

hukuk hâkimliğinee vekâletinin kabul edilme

mesi keyfiyetine gelince:

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 

61 nci maddesinin son fıkrasının hükmünce baro

I teşekkül etmeyen ve en aşağı üç dava vekili 

 ̂ bulunmayan yerlerde herkes dilediği kimseyi 

' tevkil edebileceğine ve Milâsta ise üçten fazla 

j avukat ve dava vekili bulunmadığına göre ruh- 

] satnamesiz olan Naim Yurtsevin Milâsta ve

kâleti sanat ittihaz ederek vekâlet yapmasına 

mesağ bulunmadığı anlaşılmış ve bu itibarla 

şikâyetleri yerinde görülmemiş olmakla bu ar-

i zuhali hakkında yapılacak muamele bulunma- 

, dığınıu kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

270 30 - II I  - 1936

414

439

İzzet.
Koca x\Iustafapaşa 

ginar caddesi Ke

mer altı sokak 2 

No. İl evde. 

İstanbul,

Şark demiryolların

da tekrar hizmete 

alınması.

Şark demiryolları telgı-af (,*avu!#luğunda ça

lışmakta iken ha.stalanma.sı neticesi olaı-ak hiz

met inden oıkanlmış olduğundan ve haline gö

re l)ir hizmete alınması i(̂ *in yaptığı müraeaat- 

laıdan da l)ir netice hasıl olmayarak perişan 

l)ir (Innımda kaldığından bahsile Demiryollar 

i<l:ir('sinco yönnüş olduğu hizmotlor göz önü

ne getirilerek biı- işe alınma.sını isteyen İzzet- 

tinin Miksck Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal' 

encümene verilmeklo Nafıa vekâletine gönderil

mişti.
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<îclen kai’şılık okundu ve icabı konuşuldu: 

İzzettinin sıhhiyo dairesince yapılan mua

yenesi neticesinde şirket işh'rinde istihdam edi- 

lemiyecek derecede liir ^ok hastalıklarla malûl 

olnuısından dolayı 932 haziranında hizmetten 

ayı’ildifîi ve dut-aı- olduğu hastalığın tedavisi 

iciıı luıstnnedc! yatırıldığı sırada tedavi masraf- 

larile beraber bu müddete aid tekmil yevmiye- 

leriniıı de verildiği gibi hizmetindejı (̂ -ıklığı za

man dahi ayrıca kendisine 69 liralık bir yardım

da bulunulduğu ve şirketten bir gûna talepte 

buluıuııayacağına dair bir de ibra senedi ver

diği ve hiç bil’ işe yaı-anuıyacak derecede malû- 

liy<'1i has(‘bile şirkette istihdamına imkân ol- 

nuıdığı anlaşıhnış ve bu hale göi’e arzuhali hak

kında encünu'uce yapılacak bir muamele bulun

mamış ohnakla buralarının İzzetline bildirilme

sini' karar verildi.

Karar No. K. tarihi

271 30- I I I-1936

Reis

(liresun

M. M. 
îslanbu!

Z. Kar(imnrü(il

İvAtib 

Samsun 

M. l l a s

Aza 

İstanbul 

. i. B a r i (IS

Aza

lsi)arta

Ih rah im

Aza 

Kocaeli 

K em al Olpnk

Aza Aza Aza

liursa Çoruh Denizli

M. F d n n i ( le rç e k ir .1. Akyi'ız Tiir.'tiDi

Aza

Siird

S iis o j

Aza 

Van 

M ünih  Bo ya
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Ali Aslan, ve ar. 

Fileş köyünden, 

(îümüşane.

Arzuhal hulâsası Eııpüıneıı kararı ve ne sebepten verildiği

Ziraat bankasına o- 

lan borçlarının indi

rilmesi.

4053j Mahmud Nedim. 

6853| Hamam mahallesin

de eski Yuncaa^ag 

muallimi.

Emet.

Ziraat bankasından almış oldukları parayı 

ödeyememelerinden dolayı faizleri de üzerine 

binerek borçlan büsbütün içinden çıkılmaz 

bir miktara vardığmdan, faizlerinin bağışlan- 

masnıı ve yahut verilebilecek bir hadde indi

rilmesini isteyen Fileş köyü çiftçileri namına 

Ali Arslan imzasile Yüksek Reisliğe sunulan 

arzuhal, encümene verilmekle Ziraat vekâleti

ne gönderilmişti. Gelen karşılıkla ona bağlı 

olan Ziraat bankası umum müdürlüğünün yazısı 

okundu ve icabı görüşüldü:

Bu çiftçilerin dilekleri veçhile faizlerin 

bağışlanması kabil olmayıp, ancak banka ala

caklarının 2814 sayılı kanunun şümnlü içinde 

bulunduğu takdirde bu kanunun esaslarına 

göre icab eden taksitlendirme muamelesinin ta

limatname dairesinde yapılması lüzumtıiıun ma

halline bildirilmediği anlaşılmış ve bu çiftçilere 

bundan başka bir şey yapılmasına imkân bu

lunmamış olmakla keyfiyetin bu suretle ken

dilerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

272 31 - I I I  - 1936

İstiklâl madalyası 

verilmesi.

Kurtuluş savaşında yapmış olduğu hizmet

lerden dolayı benzerleri gibi kendisine de İs

tiklâl madalyası verilmesi için kanunun tayin 

ettiği müddetten önce vaki olan müracaatine 

aid kâğıtların ziyaa uğramış olduğundan bahis

le işinin tetkikile hakkı olan bu madalyanın ve

rilmesini isleyen Mahmud Nedimin Yüksek Re

isliğe sunmuş olduğu arzuhalin encümenimize 

verilmesi üzerine keyfiyet M. M. vekâletile Da

hiliye vekâletinden sorulmuştu.

(jelen karşılıklar okundu ve icabı görüşüldü: 

Arzulial sahibinin kurtuluş savaşındaki hiz

metinin polis memurluğu ile ve sivil olarak geç

miş bulunmasından dolayı vaziyeti subaylarla 

eratlara münhasır olan 869 sayılı kamın hük

münden dışarı kalmakta ve bu savaşta hizmefî 

görülen si\’111ere aid hükümleri tâbi l^ulumnalkP' 

tadır. Şu kadar ki Râgıbliı bu gibi siviller 

i^in 977 sayılı kanunda ’tftyiû edilen 2 teı̂ rîni- 

sani 926 tarihinden önce müracaatte bülühdu- 

ğu hakkındaki iddiasına rağmen bU‘ taıHhten
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878

927

Ragıb.

Sanatlar mektebi es

ki muallimi. Hazine

dar Sinanbey mahal

lesinde.

Edirne.

1393

1404

Tekaüd aylığının ke

silmesinden şikâyet.

Memed.
Elmedağı mahallesi 

Aktan sokağı No. 3 

Emekli baytar yar

bay.

Ankara.

Tekaütlüğünün kal

dırılarak tekrar tav

zifi.

sonra müracaatte bulunduğu Dahiliye vekâletin

ce yapılan tetkikatta meydana çıkmakta olma

sına göre dileği veçhile kendisine madalya ve

rilmesine kanunen imkân görülmemiştir. Bu- 

rylannm Mahmud Nedime bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

273 31 - I I I  -1936

Eski hükümlere göre bağlanmış olan teka

üd aylığının kesilmesinden şikâyet eden Edir

ne Sanatlar okulu eski öğretmeni Ragıbın Yük

sek Reisliğe sunnuış olduğu arzuhal, encüme

nimize verilmekle Maarif vekâletine gönderil

mişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Riio-ıba, maluliyeti sebebile eski hükümlere 

göre 1 haziran 933 tarihinden itibaren bağlan

mış olan aylığın hizmet müddeti yirmi seneden 

eksik olmasından ötürü sonradan ikramiyeye 

çevrilmiş bulunduğu ve bunun üzerine Ragıbın 

Devlet şûrasına müracaat ederek bu aylığın 

verilmesi için karaı* almış olduğu anlaşdmış- 

tır. Yüksek Kamutayın 803 sayrlı karanna 

göı-e Devlet şûı-asr Deavi dairesi kararlarının 

kazaî mahiyette ve kati bir şekilde olup infazı 

lâzımgelmekte olması itibarile evvelce bağlan

mış olan tekaüd maaşının bu karar dairesinde 

verilmesinde devam olunması zarurî görülmüş

tür. Binaenaleyh kesilen bu maaşın tekrar tah

sisine ve keyfiyetin bu karar cetvelinin bir 

nüshası gönderilmek suretile Maarif vekâletile 

Divanı muhasebat reisliğine bildirilmesine ve Ra- 

gıba da anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

274 26 - I I I  -1936

Tekaüdüne sebeb olan hastalığın hafif bir 

intifahı reeden ibaret olup mutedil bir yerde 

istihdamına mani olmadığı tabib raporile de tas

dik kılmmış olduğundan bahisle tekaütlüğünün 

kaldırılarak tekrar tavzif edilmek suretile mağ

duriyetinin telâfisini isteyen mütekait baytar 

yarbayı Memedin Yüksek Reisliğe sunmuş ol-
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Arzııhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

duğu arzuhal, encümene verilmekle okundu ve 

icabı görüşüldü:

Ordudan her ne suretle olursa olsun ayrılmış 

olan zabitlerin tekrar muvazzaf olarak istih

damları 1076 sayılı ihtiyat zabitleri kanununun 

on altıncı maddesi hükmüne mugayir olduğuna 

ve kanun dışmda muamele yapılmasına da im

kân bulunmamasına göre yarbay Memedin bu 

dileğinin yerine getirilmesi kabil olmadığının 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

30

31

Memed.

Şerefiye mahallesin

de banka civarında. 

Van.

Haksız yere Van or

ta okulundan çıka

rıldığından şikâyet.

181 i Kaziye.

189 Yeniyol ilk mekte-
I bi muallimliğinden 

mütekaid. 

înebolu.

275 31-m -1936
Van orta okul müdürü ile aralarında geçen 

bir münakaşaya kendisinin idareye karşı gel

diği şekli verilerek katî ihraçla cezalandırıldı

ğından ve bu ise haksız olduğundan bahsile 

meselenin tetkikini isteyen Memed tarafmdan 

Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, encümene ve

rilmekle Maarif vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan ve encümene da

vet edilen salâhiyeti! zatîn verdiği izahlar din

lendikten sonra icabı görüşüldü:

Gerçi arzuhal sahibi Memed, mektep talimat 

ve emirlerine aykırı hareketlerinden ve idareye 

karşı gelmesinden dolayı katî ihraçla cezalandı

rılmış ve bu ceza vekâletçe de tasdik edilerek 

katiyet kesbetmîş ise de arzuhaldeki ifadeye 

göre meselenin yeniden incelenmesi vekâletçe 

muvafık görülmüş ve bn suretle yapılan tetki- 

kat sonunda Memedin çektiği yeter görülerek 

hakkmdaki kovma kararmm kaldırılmış ve key

fiyetin Van orta okul direktörlüğüne tebliğ edil

miş olduğu anlaşılmış olmakla burasmm Meme- 

dr bildirilmeRÎne karar verildi.

Karar No. K. tarihi

276 31 - m -1936

Tekaüd maaşları

nın kesilmesinden 

şikâyet,

Maluliyetleri lıascbile eski hükümlere göre 

bağlanmış olan tekaüd aylıklarının 2097 sayılı 

kanun çıkınca ikramiyeye tahvil edilmek suretile 

kesildiğinden şikâyet eden înebolu mektebi eski 

öğretmeni Raziye ile Bergamanın Kmık köyü 

eski öğretmeni İbrahim Hakkmm ve Tokadm
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1061

1114

13,52

1419

İbrahim.

l^ijtıık kqyü ilk mçk- 

tebi p|iua|limliğinden 

ınütçkaid.

Bergama.

; Â ûîitafa. . .. . 
Reşadiye Guziımşa. 
nıejttebi mualiimli- 

ğindeı.ı mütekaid. 

Dut. dibi köyünde. 

Tokad.

I (iazi])aşa okubı eski öğr('tnıeni Mustafanrn Yük

sek R<>isliğe sunmuş oldukları arzuhaller encü

menimize verilmekle Maarif vekâletine gönderil

in iŝ ti.

! Gelen karşılıklar okmıdu ve IVIaarif vekâleti- 

l(‘ Divanr muhasebattan ayrı ayrr dav(>t edilen 

salâhiyetli zatların verdikleri izahlar da dinlen

di. Verilen İni izahlara £?»)re meselenin şundan 

ibaret olduğu anlaşddı:

Vilâyet hususî idaı-elerinden maaş alan me

mur ve muallimlerin tekaüd maaşları hakkında 

1007 sayrlı kanun çıkmadan evvel maluliyetle

rinden dolayı bir kısım muallim ve memurlara 

: 1683 numaralı tekaüd kanuınınun 68 nci madde

sindeki sarahate i»öı-e eski hükümler dairesinde 

miiaş bağlanmış ve bu mütekaitler de maaşlarr- 

UT almakta bulunmuşlai'dır. Fakat 2097 sayılı ka- 

nnn cıkınca bu kanunun muvakkat maddesinde: 

« 1683 sayılı tekaüd kanununıuı neşrinden sonra 

tekaüde sevkedilen vilâyet hususî idare memurla- 

rile muallimhT ve bunların yetimleri bu kanun 

ahkâmından istifade ederler» tarzında yazılı olan 

hükme bakarak Divanı muhasebat tekaüd müd

detlerini doldurmamış ve fakat maluliyetleri ha- 

sebile eski kanunun l)ahşettiği hakka istinaden 

maluliyet üzerinden maaş tahsis edilmiş olanla

rın istifadeleri maaşlarını almakta değil, ikra

miye verilmekte olduğu kanaatinde bulunarak te

kaüd aylıklarım kesmiş ve bunlara hizmet müd

detlerine ve yeni tekaüd kanunu hükmüne göre 

ikramiye verilmesi cihetini iltizam etmiştir. 

Bunlardan gerek İnebolu mektebi eski öğretmeni 

Raziye ile Gazipaşa öğretmeni Mustafa, gerek 

Maarif vekâletinin karşılığında isimleri geçen 

diğer zevat Devlet şûrasına müracaatla maaşları

nın iadeten tahsisi hakkında Deavi dairesinden 

birer karar almışlarsa da Divanı muhasebat Şû

ranın bu kararma karşı noktai nazarında ısrar 

eylemiş ve bunun üzerine bu zatlardan isimleri 

yukarıda geçen üç öğretmen arzuhalle Yüksek 

Kamutaya müracaat etmişlerdir.

İcabı görüşüldü:

Eski hükümlere göre bağlanan maaşların ke

silmesini istilzam edecek ortada bir.hiiküm olma- 

! masına ve kanunî hükümlere istinaden bağlanan 

; bir maaşm kanunî sebeb olmadan kesilmesi dç
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duklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

doğru bulunmamasına göre İm yurttaşların şikâ- 

\'(‘ll(‘i-ini linkli vo kanuna ııvfiun jîörcn encümeni

miz Şûrayi devlet Deavi dairesince ittihaz edilen 

vo Yüksi'k Kamutayın 803 sayılı kararma göre 

mahkeme karan gil)i katî bir şekilde olması hase- 

bilo infazı lâzım olan kararla da teeyyüd ettiği 

üzere bu maai^larnı iadeten tahsisi icab ettiğine 

bu karar cetvelinin Maaı-if vekâletile Divanı 

muhasebat riyasetine {gönderilmesine ve keyfiye

tin arzuhal sahiplerine de anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

277 31 - I I I  -1936

437 ' Abdullah ve ar.

464 i liademli nahiyesi 

(Jaziler köyü ihtiyar 

: heyeti.

Hadnn.

Tömbekilerine değer 

fiat veriijnediğinden 

ve saireden şikâyet.

Abdullah ve arkadaşları tarafından Yüksek 

Reisliğe sunulup encümene verilen arzuhalde: 

Tömbekilerine değ(*ı- fial verilmediğinden ve fi

at biyme işinin bir aceme bırakıldığından ve çe

şitlerinin iyi tayin edilmediğinden şikâyet olun

makla beraber Hadınun Aladağ nahiyesine veri

len yüz elli dönüm tömbeki ekim müsaadesinin 

hig olmazsa iki bin dönüme çıkarılması istenil

mektedir.

Bu arzuhalin (iümrük ve inhisarlar vekâletine 

gönderilmesi üzerine gelen karşılık okundu ve 

icabı görüşüldü:

Hadımda bu seneki tömbeki mahsulünün va- 

ziy<îtçe geçen senekinden aşağı olmasından ötürü 

fiatlarınca da düşüklük nisbetinde bir azlık ol

duğu ve bıuuuîla beraber verilen fiatlerin hemen 

iıemen azamî bir derecede bulunduğu ve her eki

min mahsulü vasıf itibarile birbirini tutmayaca

ğına göı-e fiatlarda da fark olması lâzımgeleee- 

ği ve fiat me.selesinin bir aceme bırakıldığı doğ

ru olmayıp satın alma mürettebatının İnhisarlar 

umum müdüi’lüğünce yapıldığı ve Iladımın Ala- 

dağı nahiyesine müsaade edilen yüz elli dönüm

lük t()mbeki ekimi yerli töml)eki ihtiyacını faz- 

lasile temin etmekle olduğundan bu miktar eki

min arttırılmasına yeı* ve gerek olmadığı anlaşıl- 

nuş ve yapılan şikâyet ve iddiada biı* isal>et gö

rülmediği gibi tömbeki ekiminin arttırılmasına 

izin verilnu>si hakkındaki dileklerinin yerine ge

tirilmesine de mahal ve imkân bulunmamış ol-
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6769 ►Şcı-ife.

7470 Monu'd karısı.

Nijİrdo hapisa nesin

de.

7ö Alınu'd v<‘ ar.

78 Ni^de haınsanosi'n- 

de.

Niğde eeza evi nıü- 

dürüıuleıı şikâyet.

makla huralaı-mm ac;^nhal sahii)lerino aııUıtıJnıa- 

sıiıa karar vcrikli.

Karaı- No. Iv. tarihi

278 31 - I I I  -1936

Niğde ceza evi müdürü Raşidin mahpuslara 

fena muameleler yaptığından ve dürlü yolsuz 

işlerinden bahsile şikâyeti havi .Şerife tarafın- 

<lan Yüksek Reisliğe çekilen tel yazısı ile mah- 

l)us Ahmet ve arkadaşlarnıın sunmuş oldukları 

ar/ulıal, encümene verilmekle Adliye vekâletine 
gönderilmişti.

(ielen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

l>u müdür hakkında müfettiş tarafından ya

pılan tahkikat sonunda dürlü hareketlerinden 

dolayı kendisine ihtar yapılmakla beraber ye

rinin de değiştirilmiş olduğu ve bundan başka 

hakkında kanunî takibat ta yapılmak üzere ol

duğu anlaşılmış ve bu tahkikat neticesinde mü

dürün daha başka cezaya uğramasını mucib hal

leri meydana çıktığı takdirde hakkında ona gö

re muamele ifası da tabiî buluınnuş olmakla bu- 

ralarnun .Şerife ve Ahmet ve arkadaşlarına bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

279 31 - I I I  -1936

Reis M. M. Katil) Aza Aza

Ciiresun İstanbul Samsun Amasya Antalya

/ . Karamurmi M. l'lns /. If. Mumcu T. Sökmen

Aza 

Bursa 

M. F. Gerçeker

Aza 

Denizli 

Gl. Ş. Tilrmn

Aza 

(lümüşane 

.Ş'. Erdoğan

Aza

İstanbul 

A. Barlns

Aza

Kocaeli 

K. OliHik

Aza 

Mardin 

A. Satana

Aza 

Ordu 

/. Çamaş

Aza 

Siird 

1̂. Süsoy

Aza 

Van 

/. Arvas

Aza



43

c3

40961

6898,

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Kadiiv 

Ali ofçiu.

Soyitk'r istayonun-

da.
liiUeburgaz.

Arzuhal hulâsası i Emnimen kararı ve ne sebepten verildiği

Fabrikasında odun 

kömürü yaktırılma- 

mıısmdnn sikAyot.

Lülobur{>:azda Seyitler istasyonundaki fabri

kasında odun kömürü yakdmasına müsaade odil- 

lueıiH'sindeıı şikâyet eden Alioğlu Kadirin ar- 

zulınli, encümene verilmesi üzerine eneümene 

(lî)vel edilen Zii’aat vekilinin verdif'i izahlai’ 

dinlendikten ve buna ait vekîlletten ^elen yazı 

da okunduktan sonra icabı {görüşüldü:

Alio^du Kadirin pazojeıde müteharrik fabri- 

kasnıın tesisatnıı sonradajı ma/otla işlemek üze

re dej>:işt irmiş olduğu ve şimdi fabrikasnıı ma

zotla işlettijîi aıdaşılmasnıa }iöre bu arzuhal hak

kında eneümenee yapılacak bir muamele kalma- 

nırş olmakla burasnıın keııdisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

400

423

Elvan.

Osmanoğhı.

Nakkaş mahallesin

den.

Zile.

Terli isinden sonra 

yine askerliğe alın

dığımdan şikâyet.

280 2 - IV -1936

T(>rlıis ('dildikt(Mi so?u-a biiııudijii bir sebeb 

dolayısih* yine ask('rli{l(> alnımış w  altı ay daha 

hiznu'tle linikellel’ olduğu beyan kdınmış oldu

ğundan ve bu ise kanıma ve düzene uyfjun bu- 

lunDiadığnıdan bahsile işinin inceh'neıvk düzel- 

tilnu'sini isteyen Osmanoğlu Elvanın Yüksek Re

isliğe sımnuış olduğu aı-zuhal, eneümene v(>ı-il- 

nu'kle M. M. v(>krdetine p;önderilmişti.

(i(*len karşılık okundu ve icabı {görüşüldü; 

Elvan askere alındıktan sonra jandarma mü- 

rettebalma sevkedilmiş ise de askere dühulü, kün

yesinin yanlışlıkla, celpten altı ay evvelki tarilı 

olarak »■öst(>rilmiş olmasından dolîiyı terhis kdın- 

mış olduğu ve bu yanlışlığın sonradan meydana 

c;ıkması üzerine jandarmaya aid iki buçuk seıu* 

müddeti tamamlamak için altı ay daha hizmet 

etmesi icab ederek bu yüzden tekrar hizjnete alın

mış olduğu anlaşılmıştır. Şu lıale fröre Elvanın 

t(;rhisi yanlışlığa ve tekrar a.skere alınma.sı da 

müddetinin ikmali maksadına müsteniden olup 

ortada yai)ilacak muamele bulunmamış olmakla 

keyfiyetin Elvana anlatılma.sma ve maamafih 

bu j,nbi yanlışlıklar vukuuna ve yurttaşların bun

dan dolayı haklı olarak sızlanmalarına meydan 

verilmemesinin de INI. IVI. veKrdetine yazılma.sma 

karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

281 2 - IV  -1936
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Arzuhal verenlerin '

adı, sanı ve otur- | Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
dukları yer |

Momod. ' tijlediklori derilerin j Uşak Tabak esnafı cemiyeti başkanı Memed

Tabak esnafı eenii- istihlâk verfrisinden I inızasile Yüksek Reisliğe sunulup encümene veri- 

yeti reisi. istisnası. len arzuhalde: Tabakhanelerinin teşviki sanayi

Uşak. kanununun birinci maddesinde yazılı sınaî mü-

esseselerden olmadığı için işledikleri derilerin is- 

tilüâk vergisinden istisna edilmesi istenilmekte- 

tedir.

Bu arzulialin Maliye vekâletine gönderilmesi 

üzerine gelen karşılık okundu -ve icabı görüşül

dü:

2458 sayılı kanuna göre yapılan mahaller ne 

vaziyette olursa olsun bütün deri mamulatı i.stih- 

lâk vergisine tâbi tutulmakta idi. Bu kanunun 

yerine konulan 2731 sayılı kanunun üçüncü mad

desinde: Muamele vergisine tâbi olmayan yerle

rin istihlâk vergisine de tâbi olmayacağı tasrih 

edimiş olması hasebile esasen muharrik kuvveti 

bulunmayan Uşaktaki bu tabakhaneler, işçi sayı

lan ekseriyetle onu geçmediği için muamele ver

gisi kanununun ikinci maddesinin (O) fıkrasın

daki istisnaya dahil bulunmakta ve bu itibarla 

istihlâk vergisinin dışında kalmaktadır. Binaena

leyh son kanuna konulmuş olan bu istisna kaydi- 

ne göre dileklerinin yerine getirilmiş olduğunun 

arzuhal sahibi Memede bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

282 2 - IV -1936

İ66_
173

Ş. Yalvaç ve ar. 

(îenel kurul baş

kanı vali vekili. 

Maraş.

Pazarcık kaza.sının 

yeniden Mai’aşii bağ

lanması.

Pazarcık kazası lıalkının Imtün alı.̂  veri.şle- 

ri Maraşhı olduğu ve coğrafî durumu da Ma- 

raşa bağlı kalmasını icab ettiği halde JNla- 

raştan alınıi) (îazi Antebe bağlandığından ve 

bu hal ise bütün halkı müşkülâta uğrattığın

dan bahsile bu kazanın tekrar Maraşa bağlan

masını isteyen Ş. Yalvaç ve arkadaşları tarafın

dan Yüksek lieisliğe sunulan arzuhal, encüme

ne verilmekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti, 

(ielen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Bazı vilâyetlerin kaldırılması üzerine yapı

lan mülkî değişiklikler sırasında çıkan 2179 sa

yılı kanuna dayanaı*ak Pazarcık kazasının da 

Maraştan alınıp daha zî âde münasebeti bulu

nan (iazi Anteb vilâyetine bağlandığı anlaşıl

mış ve maahaza bu kazanın yeniden Maraşa bağ-
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Arzuhal verenlerin 

adij sanı ve otur

dukları yer

242

253
!

1048i 

1 101 i

4286

7093

1242

^293|

4335!

7 ı 65ı

(îülsüm.
Büyükdcrc' ('an tos 

sokağı No. 11 evde. , 

İstanbul.

Haşim.

Osmanağa ınalıallesi 

Kâğıtcjıbaşı sokak 

No. 22 evde.

Istanbul - Kadıköy. 

Ali Yaltrrak.

^laarii' müdürlümü

Eskişehii'.

ikinci kâtibi.

M ütmeyin.

Mustafaoğhı.

Dibek ))aşında Maka

ra sokağında No. 47 

evde.

İzmir.

Arzuhal hulâsası I Enciiıııon karafi ve ne sebepten verildiği

Şimdiye kadar neti- 

e(‘lenmeyen ve Dev

let fjûrasınca da red

dedilen işlerinin dü

zeltilmesi.

1^1 7i Cevad Karsan.

Î382 Kur. YB.
, Tüm. Kur. Başkanı, 

j Bursa.

Nasıplarının düzel

tilmesi.

lanmasnıı ‘»ei’ekli kıhıeak ehemmiyetli .sebebler 

^̂ ■('»i'ülnuMuiş olmakla l)u husus hakkında yapıla- 

cnk muanu'le olmadığnını arzuhali fîönderenlere 

bildiı-ilmosine kai-aı- v('rildi.

Kaı aı- No. K. tarihi

283 2 - IV -1936

Harikzedelerden olduğundan bahisle gaip 

olan istihkak dosyasının buldurulması hakkın- 

daki müraeaati tarihinin kabulile senelerdenberi 

imar ve ihya ettiği evinin namına temlikini is

teyen Mustafaoğlu Hüseyin, Selânikte bıraktığı 

mallara mukabil Menemende verilen yadi parĉ a 

emlâkten bir kısmının sonradan ^eri alınmak 

suretile fiadre uğratddığından işinin incelenerek 

yoluna konulması hakkında Oülsüm, tekaüd 

maaşının raalûliyet derecesi üzerinden verilme

sine dair mütekaid jandarma yüzbaşısı Haşim 

ve iskânı hakkındaki müracaatlerinin şimdiye 

kadar bir neticeye vardırılmadığından şikâyet 

eden Ali Yaltırık tarafından Yüksek Reisliğe 

sunulan arzuhaller encümene verilmekle Dahi

liye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılıklar okundu ve icabı görüşüldü: 

Bu vatandaşların ayrı ayrı Devlet şûrasına 

da baş vurdukları ve açtıkları davalarının de- 

avi dairesince tetkik edilerek reddedildiği an

laşılmıştır. Yüksek Kamutayın 803 sayılı kara

rına göre Deavi dairesi kararlarının kazaî ma

hiyette ve binaenaleyh, ökatî bir şekilde obnası 

itibarile bunları tetkik ve tadile encümenimizin 

salâhiyeti yoktur. Binaenaleyh, bu dilekleri 

hakkmda encümence yapılacak muamele olma

dığının arzuhal sahiplerine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

284 2 - IV - 1936

II. tümen kurmay başkanı yarbay Ceva- 

dın Yüksek Reisliğe sunup encümenimize veri

len arzuhalinde: kanunî hakkı olan kıdem zam

mının verilmediğinden ve nasıplarının da dü

zeltilmediğinden ve bu işi için son tetkik mercii 

encümenine yaptığı müracaaıttan da bir netice
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^riuınaî ver enler in 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verifdiği

elde edemediğinden bahsile keyfiyetin totkikile 

bu yanlışlığın düzeltilmesi istenilmektedir.

Encümen bu arzuhali M. M. vekâletine gön

dermiş ve vekâletin bu dilek hakkındaki kanunî 

düşüncesini sormuştu.

Gelen karşılık üzerine bazı noktalar hakkında 

izaliat alınması lâznn gelmekle vekâletten salâhi

yeti! müdür encümene davet edilmişti. Sorulan 

noktalar hakkında bu zatın verdiği izahlar din

lendikten ve gerek M. M. vekaletinin karşılığı 

gerek, son ıtetkik mercii encümeninin kararı okun

duktan ve yarbay Cevadın arzuhalinde yazılı idi- 

aları ve buna bağlı vesikaları da inceledikten 

sonra icabı görüşüldü:

Son tetkik encümeni merciince ittihaz edilip 

yarbay Cevada da bir sureti tebliğ edilmiş olan 

kararda etrafile yazılmış olduğu üzere Cevadın 

iddia ettiği gibi ortada bir yanlışlık olmayıp 

vaziyetinin kanunî ioabına göre hakkında mua

mele yapılmış ve binaenaleyh yarbaylık nasbi

nin değiştirilmesine encümenimizee de imkân 

olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu itibarla dile

ğinin yerine getirilmesi kanunen kabil olmadığı

nın Cevada bildirilmesine karar verildi.

Karar No, K. tarihi

285 2 - IV  -1936

Rois

(.'Jirü»un

M. M. 

İstanbul

Kâtib

Samsun

Aza

Aınasvu

Aza

Antalya

Azfı

Bursa

Z. Karmnurmi M. Ulaş /. Hakkı Mumcu T. Sökmen M. Fehmi (Jcrçeker

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza

Denizli (lazi Anteb Günıüşane İstanbul Ordu Siird Van

Şefik Tursan M. Şahin Ş̂  Erdoğan A, Barlas Ismaİl Çamaş Ş, ödid Münih Bcyı/a
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e
Arzuhal verenlerin 

adı, gtaı ve <otar- 

dukları yer

Amebal hıdâsast

512

549

lXursun ve ar. 

Beri)croğltJ.
(îf)/l7H ittallııeç No. lı 

tel «ahirleri.

Terme.

ÇeltAk 

izin ver 

şikâyet.

ekmelerine

■ihnemesinden

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

253

265'

Momed ve ar. 

Mustafa oğlu. 

Hamza köyünde. 

Osmancık.

Terme kazası ötedenberi çeltikçilikle iştihar 

etmiş ve dedelerindenberi bn ekincilikle uğraş

makta bulunulmuş olduğu halde çeltik ekmeleri

ne bu kerre izin verilmediğinden ve bu ise ge

çimleri bu yüzden olan köylülerin perişan ol

malarını mucip olmakta olduğundan balısile çel

tik ekmelerine izin verilmesini isteyen Berber- 

oğlu Dursun ve arkadaşlarının Yüksek Reisliğe 

çekmiş oldukları tel yazıları encümene verilmck- 

Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Şikâyetlerin izin almaksızın yeniden çeltiklik 

ihdas ettikleri ve bu ise eski çeltik sahipleri ölan 

diğer köylüleri sızlandırmış ve bunlar tarafın

dan yapılan ihbar üzerine icra edilen tahkikat 

neticesinde sonradan açılan bu çeltikliklerin sula

rının kapattırılmasın a kaza sıtma möcadele dok- 

torluğunca lüzum gösterilmiş olduğu ve bunun 

üzerine sıtma mücadele kanununa uygun olma

yarak izinsiz yapılan bu çeltik ekiminin kayma

kamlıkça menedildiği anlaşılmıştır. Bu ekimin 

menedilmesi kanuna ve düzene uygun olup tel 

yazısını çekenlerin şikâyetlerinde bir isabet gö

rülmemiş ve binaenaleyh dilekleri hakkında ya

pılacak muamele bulunmamış olmakla keyfi

yetin bu suretle kendilerine anlatılmasına ka- 

] rar verildi

Karar No. K. tarihi

Öbek denilen arazi

nin kendilerine ve

rilmemesinden şikâ

yet.

286 6 - IV -1936

Osmancığın Hacı İlanıza köyüne bir saat 

ötede öbek denilen l)in dönüme yakın çalı ve 

fundalıktan ibaret boş arazinin kendilerine ve

rilmeyip 'uızak köylülere tevzi (Kİilmek suretile ya

pılan bu haksızlığın kaldırılmasını isteyen 

Mustafaoğlu Memed ve arkadaşlarının Yük

sek Reisliğe sunmuş oldukları arzuhal, encü

mene verilmekle Maliye vekâletine gönderil

mişti.

(îelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Senelerden beri muattal ve çalılık ve funda

lık halinde olan bu arazi bazı şahısların hark 

açmak suretile benimsemeye kalk^maları üze

rine burasının araziye gerçekten muhtaç ofam 

ve bizzat çiftçilikle uğraşan civarındaki dört köy
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası j Encümen karan ve ne sebepten verildiği

alıalisinc tevzii i(̂ *iu kaymakamlığa emir verildiği 

ve arzuhal sahiplerinden bir kısmının arabacı

lıkla iştigal ettikleri gibi bir kısmının da bizzat 

renoberlikle uğraşmayıp bazı kimselerin tahrik 

ve teşvikile böyle bir dilekte bulundukları an- 

laşıİDiış ve binaenaleyh vuku bulan şikâyet ye

rinde görülmemiş olmakla dilekleri hakkmda 

yapılaeak muamele olmadığnun kendilerine 

bildirilmesine kai'ar verildi.

Karar No. K. tarihi

287 6 - TV -1936

1203 Burhan Anadolu.

1 357 Plümyr eski hâkimi. 

Seydişehir.

551

l)(>vl(“t .<jûrasınea a- 

leyhinde verilen ka- 

rai'iu kaldırıhnası.

588
Sadettin.

Alioğlu.

Maltepe askerî lise

si iaşe zabiti topçu 

mütekaid. Teğmen. 

İstanbul.

Tekrar muvazzaf sı

nıfa alınması.

A(lliy(' vt'kâh'tindeki komisyon tarafından 

lir);")!) sayılı hâkimler kaıuınunun muvakkat mad- 

(lesiiiiıı A lu'iıdiııe fröı-e ya})dan muamele ile 

avukatlığa izin vcTİlmemc'si hakkmda Devlet şû- 

i'asın;t :i(;tığı davanın reddine dair olan kara

rın kamına uyoınısuzlukları sebebile kaldırıl- 

ınnsını istey(>n Plümüı- eski hâkimi Burhan 

Anadohuuın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar

zuhal, encümene verilm(‘kle Okundu ve icabı gö

rüşüldü :

hrvlet şûı-ası deavi (hiiresinden (̂ *ıkan karar

la ı-nı kazaî mahiyette ve kati ve nihaî bir şekil- 

d(' olduğu Yüksek Kamutaynı 803 numaralı ka- 

ı-arı ieabtndan bulunmuş ve binaenaleyh bu ka

rarla ı-nı encümenimizee tetkik ve tadiline im

kân bulunmamış olmakla dileği hakkında encü

mence bir muamele ya])ilamıyacağnnn kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

288 6 - IV - 1936

Vazife esnasında hayvandan düşerek hastalan

ması neticesi tekaüde sevkedildiğinden ve o va- 

kittenberi ihtiyat olarak istihdam kdındığı hiz

metleri iyi bir yolda yaptığı gibi vücudunda bir 

arıza da bulunmadığından bahsile tekrar mu

vazzaf sınıfa alınmak suretile hakkında yapdan 

gadrin kaldırdmasını isteyen Alioğlu Sadettinin 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encü

mene verilmekle M. M. Vekâletine gönderil

mişti.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve ot »r- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebejjten verildiği

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Teğmen Sadettinin Cîülhane hastanesinden 

verilen raporda sıhhî arızasından dolayı ancak 

daimî sabit hizmette istihdam olunabileceği bil

dirilmesi üzerine 863 sayılı kanunun 14 ncü mad

desinin tefsirine ve 1683 sayılı kanunun 3 ncü 

maddesinin (F) fıkrasına tevfikan 21 - I I  - 1933 

tarihinde tekaüd edildiği anlaşılmıştır,

' İhtiyat zabit ve memurları hakkındaki 

1076 sayılı kanunun 16 ncı maddesinde: her ne 

suretle olursa olsun ordudan ayrılanların tekrar 

muvazzaf smıfa alınmayacakları sarahaten gös

terilmekte olup Sadettinin son tetkik mercii en

cümenine vaki olan müracaati üzerine bu nok

tadan talebi reddedilmiştir. Esasen mevzuat 

dışında bir muamele yapılması kabil bulunma

masına göre encümence de dileğinin yerine ge

tirilmesine imkân görülememiş olmakla burası

nın kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No.

289

K, tarihi

6 - IV - 1936

Reis 

Giresun 

/, Sökmen

M. M.

İstanbul

Z. Karamursal

Kâtib 

Samsun 

M. Ula?

Antalya Bursa Gümüşane

2\ HöUmcn M. Fehmi Gcr<̂ ckcr Şevket Erdoğan

Ordu Siird Van

İsmail Çamaş Şevki Süsoy Münih Boya
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

' Kftniya Hatice.

' MiUjra Avîîn azasın

dan Abdülkadir ka

rısı.
Suâdiye. Bağdad 

i caddeHİ No. 1̂86 

İstanbul

Arzuhal hııifısası Eılcümcıı karan ve ne sGbfeptötı verildiği

Kocasından doiayı 

numş bağlanması.

Mülga Ayan azasından Abdülkadirin karısı 

Eftalya Hatieenin Yüksek Reisliğe sunup en- 

cüıncnc verilen arzuhalinde: kocasından dolayı 

kendisine yetim maaşı bağlanması istenilmek

tedir.

Keyfiyet Maliye vekâletinden sorularak alı

nan karılılık okundu:

Hu îrünkü teşkilâtta yeri olmayan eski me- 

mui’ların sicil dosyalan meyanında Abdülkadi

rin sicil dosyasının Dahiliye vekâletince yapılan 

ai'aşlınnalara rağmen bulunamamış ve sicilli ol- 

may;ın ve ne kadar müddet hizmet ettiği anla- 

şdmayan bir memurun ailesine maiiş talısisine 

imkân <>ı‘)i-ülmemiş olmakla burasının Eftalya 

Ilî'.ticeye anlatdmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

290 7- IV- 19:j()

1437' Abdûllah Hulûsi Fı- 

1510 rat.
Eski dabağhane ma

hallesinde 28 No. lı 

evde.

Adana.

Hakkında hâkimler 

kanununun muvak

kat maddesinin (A) 

Tıkrasınnı tatbik edil

mesinden îjikâyet.

('ellilik hâkimliğinde iken sebe|)si/. ve hak- 

ycrc' 2r)f)(i sayılı hâkimler kanununun mu

vakkat maddesinin (A) fıkrasının hakkında tat

biki suret ile vazifeden (çıkarılarak tekaüd edil

miş olduğu ^ibi avukatlık yapmasına da müsa

ade'edilmt inekte oldı̂ ğ\̂ ndan v(‘ Devlet şûrası

na'açtığr davanın da reddedildiğinden bahsile 

vaÂ,‘iy(>tinin tetkikîle hakkında v(*rilen karamı 

kaldırılmasını ve bu olamazsa avukatlık yapma- 

s?na müsaade oluıuııasmı isteyen Abdullah İIu- 

lûsi Kıratın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar

zuhal, encünieıu' verilrllekle okundu ve'icabı ĵ ö- 

rüşfîldü:

DevU'l şûrası Deavi dairesinden çıkan karar- 

laı-ın kazaî mahiyette ve kati bir şekilde olması 

hasebiU* '̂üksek Kamutayın 803 sayılı karara gö

re bunların (')icümeninüzce tetkik ve tadiline 

imkan bulunmamış olduğundan dileği hakkında 

encümence yapılacak muamele olmadığının Hu

lûsi Fırata anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

201 7 - IV  -1936
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası

10^7

m  Öl
1394‘

14Ö3

Kemal.

Sal im oğlu. 

iMahkeme zabrt kâ

tibi.

Bavındır.

istiklâl muharebe

sindeki hizmetinin 

muvazzaf hizmetin

den mahsul)u.

Encümen kararı ve no s(‘bej>ten verildiği

İstiklâl harbinde 317 doğumlular arasında 

yönüllü olarak vazife yapmış iken bu kere aske

re sevkedilmek üzere olduğundan bahsile bu 

hizmetinin benzerleri {̂ ibi muvazzaf hizmetine 

mahsup edilmesini isleyen ‘.ydınlı Kemalin 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encü

mene verilmekle Millî Müdafaa vekâletine gön

derilmişti.

(fCİen karşdık okıuuluktan sonra icabı gö

rüşüldü ;

Kemal, arzuhalde yazılı olduğu üzere, 320 

doğumlu olup 335 senesinden 337 senesine kadar 

gönüllü ve 338 senesindç de maaşlı memur ola

rak hizmet etmiştir. 358 saydı kanun ise ancak 

319 doğundulara kadar olanlardan İstiklâl sa

vaşına iştirak etmiş olanların hizmet müddetle

rinin'muvazzaf hizmetlerinden saydmasına mü- 

etmektedir. Bundan dolayı, 320 doğumlu 

olan, Kemalin bu kanundan faydalanmasına 

indcân bulunmamış ve binaenaleyh kendisi mu

vazzaf hizmete tâbi tutulmuştur. Kanun dışında 

muamele yapdamayacağnıa göre dileğinin yeri

ne getirilmesi kabil olmadığının Kemale anla- 

tılmasnıa karar verildi.

Karar No. K. tarihi

292 7 -TV-1936

Reis

Giresun

M. M.

İstanbul

Kâtib

Samsun

Gl. î. Sökmen Z. Karamursal M. Ulaş

Amasya 

/. H. Mumcu

Antalya 

T. Sökmen

Bursa 

M. F. Gerçeker

Gazi Antep 

M. Şahin

Gümüşane 

Ş. Erdoğan

İstanbul 

A. Barlas

Ordu 

/. Çamaş
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer

Mustafa Doğan ve ar. 

Kelkit. I

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Ziraat bankasına o- 

lan borçlarının faiz

lerinin indirilmesi.

1320

1385

1365

143'2

Abdullah.

Postane arkasında 

No. 15 barakada ya

zıcı Tarsuslu Hüs

nü yanmda.

Ankara.

Tekaüd maaşının ye

ni kanuna göre veril

mesi.

Ziraat bankasına olan borçlarının evvelce 

beş sene vade ve taksitle tecil edilmiş olmasın

dan dolayı ona göre yürüdülmüş olan geçmiş 

günler faizinin 2814 sayılı kanunun ikinci mad

desi hükmünce ikraz tarihinden itibaren yüzde 

beşe indirilmesini isteyen Kelkit kasabasından 

Mustafa Doğan ile arkadaşlarının Yüksek Reis

liğe sundukları arzuhal, encümene verilmekle 

Ziraat vekâletine gönderilmişti:

Gelen karşılığa bağlı olan Ziraat bankası u- 

mum müdürünün yazısı okundu ve icabı görü

şüldü:

Bu yoldaki borçlar için evvelce yapılan taki

bin düştüğü tarihten borçların beş senelik vade

ye bağlanmasına kadar 7,5 üzerinden hesab edil

miş olan geçmiş günler faizlerinde bir değişiklik 

yapılması kabil olmayıp, ancak banka alacakla- 

rmm muacceliyet kesbeylediği tarihten 24-VI- 

1935 tarihine kadar faizin % 5 olarak hesap edil

mek suretile muamele yapılmakta olduğu anla

şılmış olmakla keyfiyetin o suretle arzuhal sa

hihlerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

293 7 - IV  -1936

Malûliyetine dair olan sıhhiye heyeti rapor

ları 930 tarihinde Sıhhiye vekâletince tasdik 

edilmekle yeni kanuna göre tekaüd maaşı bağ

lanması lâzım gelirken hakkmda eski tekaüd ka

nununun hükmü tatbik edilmiş ve bu ise gadrini 

mucib olmuş olduğundan bahsile işinin düzel

tilmesini isteyen Abdullahm Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal, encümene verilmekle
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Arzuhal verenlerin 

^  j adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Maliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Eski tekaüd kanunu hükmüne göre ve 666 

kuruşla tekaüd edilmiş olan Abdullah, sıhhiye 

heyeti raporlarının tasdik tarihinin yeni kanun

dan sonra olmavsmdan istifade ederek yeni teka

üd kanunu hükümlerine göre tahsis muamelesi

nin düzeltilmesi i(̂ ,in daha önce Devlet şûrasına 

baş vurmuş ise de maluliyetinin eski kanun hü

kümlerine göre sıhhiye heyetince tasdik edilmiş 

ve binenaleyh yapılan muamelenin doğru bulun

muş olduğundan bahsile davasının reddine ka

rar verildiği ve bıuıun üzerine t(*krar Devlet 

şûrasına müracaat ederek aleyhine verilen bu 

kararın ı.slahını ivStemiş ise de Şûra kararları katî 

olduğuna dair ikinci bir hüküm sadır olduğu 

evrakının tetkikinden anlaşılmasına ve Devh*1 

şûrası deavi dairesi kararlarının kazai mahiyet 

ve katî ve nihaî bir şekilde bulunduğu Yüks(>k 

Kamutayın 803 sayılı kararile de teyid edilm(‘- 

sinden ötürü bu kararların encümenim izce tet

kik ve tadiline imkân bulunmamasına göı-e di

leği hakkında yapdacak bir muamele olmadığınm 

Abdullaha bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tai-ilıi

294 7 - T V - i n : - { 6

1208: 

1 267'

1 46}

1635

M. Said.

P̂ ski Kütahya müs- 

t antiği.

Kütahva.

Tasfiye muamelesinin | Kütahya müstantikliğinde müstahdem iken 

kaldırdması veyahud jhaksız yere vazifesine son verildiğinden yapılan 

ikramiye.sinin veril- ; bu muamelenin kaldırdmasını veyahud hizmet 

mesi. j müddetine göre kanunî hakivi olan ikramiyesinin

! verilmesini istiyen Memed Saidin Yüksek Reis- 

' liğe sunmuş olduğu arzuhal, encümeni' vt rll- 

I mekle Adliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Saidin müstantiklikte bulunduğu müd«iet 

i  i(*inde beş defa inzibatî cezalara uğradığı üibi 

! bundan başka vazifesinin şeref ile ve ehemmi- 

î yetile mütena.sip olmayacak türlü (,‘irkin işlerde 

j bulunduğu ve nihayet komisyonu mahsusunca 

sicilli gözden geçirildikten sonra vazifede bıi’a- 

’ kılması caiz görülmiyerek memuriyetine niluıyet 

verildiği ve istediği ikramiyeye gelince: ikranıi- 

I yeler tekaüd kanunu hükmüne göre tekaüde 

sevkedileceklerin filen vazife başında bulunmuş
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve 'Otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

olmalarile meşrut olmasından ve kendisinin ise 

vazifeden ayrıldıktan sonra tekaüd edilmiş l)u- 

lunmasından dolayı istediği ikramiyenin veril

mesine do kanunî imkân olmadığı anlaşılmış ol

makla buralarının Saide bildirilimesine karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

295 7 - IV -1936

339 Osman.

35y Buea aşağı mahalle

25 numaralı evde. 

İzmir.

Baremden istifadesi

nin temini.

Ulusal savaşta yapmış „olduğu iıizmetlerden 

ve bağlanan tekaüd maaşile jîec înememekte oldu

ğundan bahsile her ne suretle olursa })aremdt‘iı 

istifadesinin ti'minini istiyen mütekaid Albay 

Osmanın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzu

hal M. M. vekâletine fîönderilmiştir.

Cîelen karşılık okundu ve icabı «görüşüldü: 

Arzuhaldeki yazılara "öre ulusal savaşta (*ok 

değerli hizmetler ettiği anlaşılan Albay Osmanın 

da takdir edeceği üzere kanunların dışında mu

amele yapılmasına imkân olmamasına ve kendisi 

339 tarihinde tekaüd edilmiş olu]) barem is(> 

1 eylül 1929 tarihinden muteber olmak üzere tal- 

bik edilmekte ve bu tarihte orduda muvazzaf 

olarak istihdam edilenlerden tekaüd olanlar bun

dan istifade etmekte olmalarına sörts kanuna 

uyma,yan bu dileğinin yerine getirilmesine im

kân olmadığının kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

296 7 - IV - 1936

1 26.S Hava ve Sabriye.

133 1 Kozluk mahallesi Ka- 

pancı sokağında Ka

vala mübadillerinden 

İzmit.

Ev ve dükkân hisse

lerinin haksız yere sa

tıldığından şikâyet.

j Kavala mübadillerinden olmalarından dolayı 

i oradaki mallarına karşı İzmitte almış oldukları 

I ev ve dükkân hisseleri yapılan tüı-lü yolsuzluk- 

} lardan ötürü Adliye marifetile satıldığından 

ive saireden bahsile işlerinin incelenerek hakları- 

; nın korunmasını isteyen Hava ve kızı S5abriy(‘

I taraflarından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal,

! encümene verilmekle Adliye vekâletine «önderil- 

mişti.

1 Gelen karşılık okundu ve icabı fçörüşüldü:

 ̂ Şikâyetçilerle vereseden Emin Mitatın şavi- 

an muta.sarrıf oldukları evlerle dükkânın şuyuu- 

! nun izalesi için Emin Mitat tarafından Koca-
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eö Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1378
1445

Osman H. Alioğlu. 

Müslüm köy muhtarı. 

PolatlI.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

elinde açılan dava sonunda taksimi kabil olma

dığı anlaşılan bu mallarm satılarak şuyuun kal

dırılmasına dair verilen kararın, müddetin geç

mesinden sonra temyiz edilmesinden dolayı şi

kâyetçilerin, kararın tashihi için yaptıkları mü

racaatlarının temyizce reddedildiği ve bunun ü- 

zerine Tnalların satılığa çıkarıldığı ve ilk satışta 

şikâyetçilere yapılan ihale, satış bedelinin veril

memesinden dolayı fesedilerek bu malların ye

niden 2450 liraya müşterivsine ihale olunduğu 

ve Emin Mitatın hissesi 6000 liraya ipotekli ol

masından ötürü satış tutarından hissesine düşen 

1004 lira 15 kuruşun ipotek sahibine verildiği 

anlaşdmış ve yapılan bu muamelede bir usulsuz- 

lük görülmemiş olmakla şikâyetlerinin yerinde 

olmadığının arzuhal sahihlerine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

297 7 - IV -1936

PolatlI kaymakamile 

Müslüm muhtarından 

şikâyet.

Polatlı kaymakamı Kudrettin ile Muslum 

muhtarı hakkındaki şikâyeti üzerine meni muha

keme karan verildiğinden yolsuz olan bu kara

rın kaldırılarak bunlar haklarında kanunî ta

kibat yapılmasını istiyen Hci Alioğlu Osman ta

rafından Yüksek Reisliğe sunulup encümene ve

rilen arzuhal, Dahiliye vekâletine gönderilmişti: 

Gelen karşıirk okundu ve icabı görüşüldü: 

Kaymakam Küdrettin ile Muslum köyü muh

tarı hakkındaki şikâyet üzerine uvsulen cereyan 

eden muamele neticesinde haklarındaki isnada- 

tın kanaat verecek bir mahiyet hâsıl etmemesin

den ve muhakemelerini mucib ortada bir sebep 

te görülmediğinden meni muhakemelerine karar 

verildiği ve arzuhal sahibi Devlet Şûrasına da 

müracaat etmiş ise de salâihiyet noktasından da- 

vasmm reddedildiği anlaşılmış ve muamelenin 

cereyanı şekline göre bu şikâyet -hakkında encü

mence de yapılacak bir muamele bulunmamış
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I olmakla keyfiyetin Osmana bildirilmesine ka

rar. verildi.

Karar No. K. tarihi

298 7 -1 V- 1936

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza

Giresun Istanibul Samsun Amasya Antalya Bursa

t. Sökmen Z. Karamursal M. Ulaş t Hakkı Mumcu Tayfur Sökmen M. F. Gerçeker

Aza Aza Aza Aza

Gazi Ainıteb Gümüşane İstanbul Ordu

M. Şahin Ş. Erdoğan A. Barlas İsmail Çanıaş

Aza Aza
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Sinan ve arkadaş

ları.

Ahidinoğlu.

Emre nıahalesindo. 

İsparta.

Kilerindeki malların 

^eri a lınm akta oldu

ğundan ve affedilen  

bina ve arazi vor- 

<;ileritün tahsil edil

diğinden sıikâ.'Tt.

1340 senesinde mübadil olarak Ispartaya f̂ c'l- 

diklcrinde kendilerine tahsis edilmiş ve tarafla

rından şimdiye kadar vergileri verilmek suretile 

tasarruf edilmiş olan mallarını bu kerre elle

rinden alınmağa ba^şladığı gibi e.ski sene bina ve 

arazi vergileri do kanunen affedilmiş olduğu hal

de bunların tahsiline kıyam edildiğinden şikâyet 

eden Albidinoğlu Sinan ve arkadaşlarının Yüksek 

Reisliğe sunup encümenimize verilen arzuhalleri 

Maliye vekâletine gönderilmiş idi.

Gelen karşılık okundu ve ieabr görüşüldü : 

Arzuhal sahihlerinin eski senelere aid vergi 

borgları umumî te'hligata göre beş «enede ve beş 

müsavi taksitte tahsil edilmek üzere bu bor(̂ *tan 

yüzde yirmisi yeni sene tekâlif cetvellerine konu

larak tahsil dairelerine verilmiştir. 12 - V II - 1934 

tahririnden iîtibaren meriyete giren 2566 saydı 

kanun mııeiıbince tahrir görmeyt'n yerlerdeki hü

kümlere göre 1931 senesi nihayetine kadar olan 

arazi vergileri sekiz sene ve sekiz müsavi taksite 

ayrılmış ve bunlardan 1934 malî yılımla, birden 

yüzde otuzunu verenlerin geride kalan yüzde 

yetmiş vergi borçlan düşülmüştür. Yine bu ka

nun hükmüne göre 1929 senesi sonuna kadar olan 

bina vergisi borçlan senede dört müsavi taksite 

tâbi tutulmuş vc bundan yüzde altmışnıı vi'ivn- 

lerin geri kalan yüzde kırk borçlan kayitlerden 

çıkarılmıştır.

İskân işleri hakkındaki şikâyete gelince:

1771 sayılı kanunu tefsir eden 840 sayılı ka

rar mucibince arzuhali gönderenlerin mallan 

hakkında muamele yapılmış ve istirdad edilen 

mallar hakkmda vaki şikâyetleri teffiz komisyon

larına verilerek komisyonca herbirerleri için itti

haz edilen kararların kendilerine bildirilmiş ol

duğu ve istirdad edilmiş olan mallar ise esasen 

pek mahdud miktarda olup bunun da iskânı âdi 

haddinden fazla verilmiş olmasmdan ileri geldiği 

anlaşılmıştır.

Bu itibarla arzuhal sahipleri haıkkında ma

hallince tatbik edilen muamelenin kanuna uygun 

olduğu ve şikâyetlerinde bir isabet görülmediği 

anlaşdmış olmakla huralarınm kendilerine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

299 9 - IV  - 1936
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adı, sanı ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası

351
371

680

726

A li Rıza. 

[^\*yzullah()ğlu. 

lıu 'ivli ınovkiindc 

nıukinı. Rski Pnralı 

ornuın nııılıaraza nu'- 

nuırlııj^uıulan nıülo- 

kaid.

Kooaoli.

Karacasu.

Tekaüd nuıa mel esin

de yanliijlık oldufîiı- 

na dair.

1035

1088'

1377

1444ı

Fahri l)in(;er.

M illî M üdafaa vekâ

leti Hukuk inü(;iavir 

muavini.

Şak ir öı*s.

Askerî teınyi.-' nuıh- 

kenıesi adlî a::a mü- 

lâzimi.

Mesken tazminatı

nın ibilfiil işgal et

miş oldukları dereee 

maaşı üzerinden ve

rilmesi.

Encümen karan Te ne sebepten verildiği

Tekaüdü hakkında yapılan muamelede bir 

kanunsuzluk olduğundan ve (•ünki kendisi Millî 

mücadelede Inılunduğıi ' yibi hizmet seneleri de 

fazla olduğundan ona {çöre işinin incelenmesini 

ve benzerlerine ikramiye verildiği halde bundan 

da mahrum bırakıldığından ikramiyesinin temi

nini isteyen Ali Rızanın Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu iki arzuhal, encümene verilmekle Ziraat 

ve Maliye vekâletlerine f?önderilmişti.

(lelen karşılıklar okundu ve icabı görüşüldü: 

Adapazarının Paralı ınıntakası orman muha

faza memurluğundan tasfiye suretile tekaüd 

edilmiş olan Ali Rizanın maaş alarak 

Koĉ 'irdiği filî hizmeti 20 sene küsur aydan ve 

aidatla yaptığı hizmetlerle açık müddeti de

17 sene küsur aydan ibaret olup, 1683 sayılı 

tekaüd kaıuınu meriyete geçtikten sonra 

tasfiyeye tâbi tutulduğu ve ondalıkla yaptığı 

hizmetlerinin filî hizmet sayılmasını bu tekaüd 

kanunu ortadan kaldırmasından dolayı kendi

sine yalnız maaşlı geçirdiği hizmetlere, kanunen 

müstehak olduğu iki sene yirmi üç günlük Millî 

mücadele zammı yapılarak 22 senelik hizmeti 

üzerinden hakkı olan 1496 kuruş tekaüd maaşı 

bağlandığı anlaşılmıştır.

İstediği ikramiyeye gelince:

Tasfiyeye tâbi tutularak tekaüd edilenlere 

maaşından başka ayrıca ikramiye verileceğine 

dair bir hüküm olmayıp bu gibiler, hizmetleri 

aylık bağlanmasına kâfi ise aylık, değilse ikra

miye alırlar. Bu hale göre Ali Rizanın tekaüd 

işi hakkında kanuna uymayan bir muamele bu

lunmamış ve şikâyeti yerinde görülmemiştir, 

iiıu'alarının kendisine anlatılmasına karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

300 9 - IV - 1936

I Asil olarak işgal etmekte olduğu Hukuk mü
şavirliği, kadroda 3 neü veya ikinci sınıf hâkim 

i yeri olduğu ve kendisi de 4 ncü sınıf hâıkim iken 

kanunun bahşettiği müsaadeye ıbinaen bir derece 

‘ mafevk rütbede istihdam olunduğu halde mes

ken tazminatını aldığı maaş derecesi üzerinden 

J vermekte olduklarından şikâyet eden askerî adlı 

1 hâkim Fahri ile 3 ncü sınıf askerî adlî hâkimi
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

601

643

252q| 

'5302 ı

Emin.

Çeşmo mahallesinde 

Şehit Osman soka

ğında No. 45 evde, 

Ankara.

Ellerinden alman e- 

vin bedeli \eyu ku

ta mukabil bir ev 

verilmesi.

iken M. M. Vekâleti Müsteşarlık Mehakim şubesi 

müdürlüğünde ve Askerî temyiz mahkemesi adlî 

aza mülâzimliğinde ıbnlımduğu müddoıt, mesken 

tazıminat farklarının, kanunun tayin ettiği hük

me ve benzerleri olan Askerî temyiz mahkemesi 

adlî aza mülâzimi Kemal hakkında encümeni

miz tarafından verilen karara tevfikan alınma

sı lâzımfçeldiği halde vermediklerinden bahisle 

bu kanunî hakkının korunmasını isteyen Şakir 

(’)rsün Yüksek Reisliğe sunmuş olduklar arzu

haller encümenimize verilmokle M. M. Vekâleti

ne "öndcril'mi.^ti. Oelen karşılıklar okundu ve 

icabı görüşüldü:

Kıdem müddetini ikmal etmeyen askerî hâ

kimlerin bir sınıf yukarı makama kendi fîinıfla- 

rına mahsus maaşlarla tayin olunabilecekleri 

1455 sayılı kanunun dokuzuncu maddesi hük

münden olduğu gribi memurların aldrkları maaş 

derecesi üzerinden değil, bulundukları derece ma

aşı üzerinden mesıken tazminatı alacakları da 

Yüksek Meclisin 805 sayılı kararı ieaıbmdan bu

lunmaktadır.

Esasen bu mesele, Askerî hâkim Aziz ihak- 

kında encümenimizce ittihaz edilip Yüksek Mec

liste uzun uzadıya münakaşa edildikten sonra 

aynen kaıbul buyurulmuş olan karara tetaibuk et

tiği gibi buna kıyasen askerî hâkimlerden Kemal 

hakkında verilip katiyet kesbetmasi üzerine aid 

olduğu makamca infaz edilmiş olan kararla da 

teeyyüd eylemesine göre ibunlar gibi arzuhal ve

ren bu iki adlî hâkimlerin de istedikleri veçhile 

kanunî haklan olan bu mesken tazminatı farkla

rının verilmesi tabiî bulunmuş olmakla o yolda 

muamele yapılması lüzumunun, bu kararın bu

lunduğu haftalık cetvelin gönderilmesi suretile, 

M. M. Vekâletine bildirilmesine ve keyfiyetin ar

zuhal sahiplerine de anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

301 9 -IV-1936

Harikzede olduklarından dolayı kız karde- 

şile beraber kendisine Erzurumda vaktile veril

miş olan evin sonradan ellerinden alındığından 

ve Yüksek Meclise vaki olan müracaatı üzerine 

Arzuhal encümenince hakkmın telâfisi yolunda
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

karar verilmiş ve bu karar^da katiyet keshet- 

miş iken infaz edilmediğinden hahsile ya hu ev 

bedelinin veyahutta l)una mukal)i] Ankarada 

Leblebici mahallesinde metrîik mallardan 22 nu

maralı evin verilmesini isteyen Er/Airum eski 

tahrirat müdürü Emin tarafından Yüksek Re

isliğe sunulan arzuhal, encümene verilmekle 

Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılıkla Eminin çocukları tarafın

dan Yüksek Cümur Reisliğine suıuılub gönderi

len arzuhal ve bu arzuhalde bahsedilen encü

men karan okunduktan ve Dahiliye ve Maliye 

vekâletlerinden mahsusî surette encümene ça

ğırılan salahiyetli müdürlerin verdikleri izah

lar dinlendikten sonra icabı görüşüldü:

Eminin, evvelce de Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu Arzuhal üzerine encümence 11 - I I I  -1931 

tarihinde verilen kararda kendisinin hukukî va

ziyeti hikâye edildikten sonra « . . .  .Hâzinece 

taksitle başkasına satılan bu mal, taksitleri ve

rilmemiş olmasından dolayı tekrar Hâzineye in

tikal etmişse vaziyeti sabıka veçhile kendileri

ne verilmek ve aksi halde gösterecekleri yerde 

mukabili tahsis edilmek gibi mevcud kanunlarla 

telif edilecek bir sureti tesviye bulunduğu tak

dirde mağduriyetinin telâfisi . . . »  yolunda 

mütaleada bulunulduğu görülmüş ve bu kararda 

Eminin iddia ettiği gibi katiyet olmayıp Dahi

liye vekâletinin karşılığında da yazdı olduğu üze

re bunun şarta muallak bulunduğu anlaşdiniş

tir. Esasen bu evin vaktile Eminle kız karde

şine müştereken değil, münhasıran kız karde

şine gösterildiği ve Eminin l)u iddiasının varid 

olamıyaeağı encümence yapılan tahkikatla te- 

eyyüd etmiş olub ancak hane vaktile hangisine 

tahsis edilmiş olursa olsun 1771 sayılı kanunun 

neşrinden çok evvel içindekiler evden çıkmış 

ve kanunun neşri tarihinde burası işgalleri al

tında bulunmamıştır. Bu kanun ise ancak neşri 

tarihinde işgal edilen meskenler için şağillerine 

bir hak vermekte ve bunun neşrinden evvel tah

sis edilen meskenlerden bilâhara ne suretle 

olursa olsun çıkarılmış veya çıkmış olanların 

ve binaenaleyh kanunun neşri tarihinde şağil 

olmayanların haklan mahfuz olduğuna dair ve

lev delâlet suretile olsun bir hükmü ihtiva et-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ı Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4353

7163

Mııstnfa.

Rjıdıoğlu nuılıallosin- 

d(* (»ski komiser ınu- 

jıvini. 

lîı-fn.

ııu'sloki ohın ko- 

mis(M‘ ınunvinliğiiH* 

vcyn ))unM })eıı/.eyeıı 

bit* ni(MUUi'iy(‘to 1»- 

vini.

memektedir.

Zaten encümene davet edilen salûhiyetli nûi- 

dürler tarafından da 1)U günkü mevzuata göre 

gerek Emine, gerek kız kardeşine veyahud hoı* 

ikisine böyle bir ev verihnesi kabil olmadığı 

beyan edilmiş olduğu gibi encümenin kanunî 

tetkikatı da bunu müeyyed bulunmuştur. Bu 

dilek için mevcud kanunlarla telif edilecek bir 

sureti tesviye bulunamam asın a göre arzuhalde 

iddia edildiği veçhile katiyet kesbetmiş bir ka

rarımızın infaz edilmemiş olması da varid de

ğildir. Binaenaleyh Hâzinece başkasına satılmış 

olan bu ev bedelinin veya buna mukabil başka 

bir evin verilmesine kanunen imkân bulunmadı

ğının Emine anlatdmasına karar verildi.

Karar No. K. ıtarihi

302 9 - IV -1936

Emniy(üt umum müdürlüğünce hakkında veri

len tasfiye kararının isim 'benzeyişinden dolayı 

başka Mustafaya aid olduğu halde kendisi hak

kında tatbik edilmek suretile gadre uğratıldığın

dan ve Devlet şûrasınm lehinde vermiş olduğu 

karara ve vaki olan mürac^atlerine rağmen henüz 

bir hizmete alınmayarak perişan hir halde kal

dığından ya mesleki olan ıkomiser muavinliğine 

veyahut ta buna 'benzer ibir memuriyete tayini

ni isteyen Momedoğlu Mustafanın Yüksek Reis

liğe sunmuş olduğu arzuhal, encümene verilmek

le Dahiliye vekâletine gönderilmişti. Gelen kar

şılık ile Devlet şûrasından dileJc sahibi hakkında 

verilen karar sureti getirtilip okunduktan ve 

Emniyet umum müdürlüğünden davet edilen sa

lahiyetli müdürün verdiği izahlar da dinlendik

ten sonra icabı görüşüldü. /

Momedoğlu Mustafanın Beyrut Polis memur

luğunda iken mezuniyetini geçirdiğinden dolayı 

kaydi terkin edilmiş olduğu gibi sonradan yarım 

maaşla tayin olunduğu Urfa Komiser muavinli

ğinde sahte vesika ibraz etmek suretile vazifei 

memuriyetini suiistimal maddesinden dolayı üç 

ay hapse ve o kadar memuriyetten malırumi- 

yctine ve 5 lira para cezasına maihkûm olması 

üzerine yine kaydinin terkin olunduğu ve tekrar 

vazifeye alınması için müracaat etmesi üzerine
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503
539

i

98Q I 
1042İ

İsmail Hakkı.

11 fa iye nı eydan ı nda 

Kın 11 iyot hanında 

No. G Kski Fotliiye 

ııuılıkoiııe a/ası. 

Ankara.

İkamet yevmiyeleri

nin verilmediğiııdc‘ 11 

.sikâvet.

sıu*nn maliiyeti iti'barile Emniyeti nmumiyeee 

tasfiyeye tfı-bi tutıümasına karar verilmiş ise de,

o tarihte Gîümrük muhafaza memuru olduğu mey

dana çıkmasına ve ıba.şka bir daire memuru hak

kında Emniyeti umumiye intihab heyetince tas

fiye kararı verilemeyeceğine göre bu tasfiye ka

rarının bozulduğu anlaşılmıştır.

Mustafanın isim müşabehetinden dolayı bu 

hale maruz kaldığı hakkındaki iddiası ineelen- 

ılikte: f>:er(̂*i ayni mahalde bir ikinci Mustafa da

hi var idise de onun da ayni vaziyette olmasın

dan dolayı vazifeden crkarddığı ye bunların her 

ikisi ayrı ayrı hükümlere tâbi oldukları cihetle 

ortada bir yanlışlık olmadığı meydana çıkmıştır.

Arzuhal veren Mustafanın hakkındaki Şûra 

kararma "elincc:buna aid ilâmda : « Hakkmda- 

ki tasfiye kararının refi dolayısile manii istih

dam başka bir hali bulunmadığı takdirde tavzi

fine ve bir memuriyete tayinine kanunî bir 

mâni kalmamış ise de, 1)U baptaki talebi istitafı 

mutazammın bulunması hasebile bu noktadan it

tihazı karara mahal olmadığına» karar verildiği 

yazdı bulunmaktadır. Esasen memur tayin ve 

İstihdamı 'hususu vekâletlerin salâhiyetlerine 

mevdu işlerden olup dahilî nizamnamemize göre 

encümen bu gibi İst i t af a matuf müracaatlara 

merci olmayacağından dileği hakkında yapdacak 

muamele olmadığının Mustafaya anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

303 9 -IV . 1936

Fethiye mahkeme azalığında bulunduğu sıra

da vazifesine müteallik bir fiilden dolayı sonra

dan bulunduğu Bünyan hâkimliğinde iken mu

hakeme altına alınıp Temyiz muhakemesinin 

g(>sterdiği lüzum üzerine Eskişehire gitmeğe 

mecbur olduğundan ve gerçi azimet ve avdet 

harcırahnıı almış ise de burada kaldığı müddete 

aid ikamet yevmiyelerini vermediklerinden ba

hisle şikâyette bulunan Hakkının Yüksek Reis

liğe sunduğu arzuhal, encümene verilmekle 

okundu.

îstenilen ikamet yevmiyelerinin Divanı mu

hasebatça vizeden imtina edilmesi üzerine veril-
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mcdiği anlaşılmakla keyfiyet Divanı muhasebat 

riyasetinden soruldu.

Alınan karşılık ile ıbuna aid hükümler ince

lendikten ve Adliye vekâletinden çağırılan zat iş

leri müdür vekilinin verdiği izahlar da dinlendik

ten sonra icabı gcirüşüldü:

Hakkıya isnad edilen fiilin af kanununun şü

mulü dahiline girmesinden dolayı hakkında 'taki

bat icrasına mahal olmadığına Temyiz mahkeme

since karar verildiği ve bunun üzerine Hakkı 

Devlet şûrasına müracat ederek Eîikişehirc Azi

met ve avdet harcırahile Eskişehirde ikaimet yev

miyelerinin te.sviyesi dçin a(̂‘tığı dava sonunda 

Devlet şıirasmca : «Hakkında af kanununun hük

mü tatbik edilmiş olmasile vaziyeti harcırah ka- 

ı-;n-n;ıni(‘sinin 4 ncü nıaddcsiıuh* yazılı memur le

hine neticelenmek vaziyetine mutabık olduğundan 

bu kararname hükümlerine tevfikan kendisine 

harcırah verilmesi karar altına alınmış ve buna 

binaen azimet ve avdet yol masrafile yolda f?eçen 

GTÜnler için seyahat yevmiyesi tesviye edilmiştir.

Gerçi dairesince Devlet şûrası kararma isti

naden Hakkının Eskişehirde ikameıt eylediği gün

lere aid yevmiyeleri ayrıca tahakkuk ettirilerek 

bu baptaki ita emrile Divana gönderilmiş ise de 

harcırah kararnamesinin müteferrik mevad fas

lının tadiline dair ^lan 10 - XT - 1935 tarihli 

kararnamenin birinci maddesinin ikinci fıkrasın

da: îkaimet yevmiyesinin ifayi vazife maksadile 

bulunanlara verileceği yazılı olmasına ve Hakkı

nın Eskişehirde ikameti ise bir vaz'ifenin ifası 

maksadına matuf olmayıp maznun vaziyetinde ve 

şahsî işlerine müteallik hususat için bulunmasına 

ve Devlet şûrasmın bu baptaki kararında: « Har

cırah kararnamesi hükümlerine tevfikan kendisi

ne harcırah verilmesi » yolundaki ifade, harcırah 

kararnaıni'sinin 4 ncü maddesinin ikinci fıkrasında 

yazılı azimet ve avdet yol masraflarının veril

mesine matuf olup bunu da almış olması itibarile 

Şûrayi devlet karan infaz edilmiş ve ancak ika

met yevmiyesine aid bulunan tahakkuk Divanca 

red ve ita emri iade olunmuştur.

Arzuhal sahibinin müteaddad defalar Devlet 

şûrasına müracaat ettiği bu baptaki dosyasının 

tetkikinden anlaşılmış ve bu müracaatlerinin her 

biri üzerine gerek birinci gerek ikinci deavî da-
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1 4 8 4  A k i f  K i l im l i .

1563 3. Kor. Nk. Th. Emir 

subayı ön yüzbaşı.

: ('oı-lu.

Nasbin m düzelt ilme

si.

i resinden ayrı ayrı kararlar sadır olmuşsa da 

bunlardan hiç birisinin Hakkının Eski şehirdeki 

ikamet yevmiyelerinin verilmesine dair katî bir 

hükmü ihtiva etmediği görülmüştür.

Hakkının istediği yevmiyelerin verileımeyece- 

ğini mutazammın olarak Divanın serdottiği sebeb 

ve mütalealarrn encümence de yolunda ve kanu

nî lıükümlere müstenid olduğu "örülmüş ve bi- 

nai'iıaleyh, l)u yevmiyelerin verilmesine mahal ve 

imkân bulunmamış olmakla dileğinin reddine ve 

keyfiyetin Ilakkıya bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

304 9 - IV  - 1936

Is lik lâ l savaşında sııufın ııı dışında ealıştı- 

rflıuasından dolayı aı-kadaşlarından »eri ka ld ı

ğından i)alısilc işinin inc(‘l(‘n(‘i-('k nasbinin ona 

”-öre düzeltilmesini isteyen Yüzbaşı Akifirı Y ü k 

sek l{(Msliğf* snnnıuş olduğu ai’zuhal. encümene 

\'(M-ilııu‘kl(‘ M. M. Vekâletin in buna dair olan 

yazısı ve Son tetk ik  mercii encümeninin k a ra n  

il(‘ l)irlikle okunduktan \'t‘ A k ifin  arzuhaldeki 

idd ia la i ‘ 1 iıuu'lendikten sonra icabı »i’örüşülrü.

Yüzbaşı Akil'in o-Sfi s(Mi(‘sinde tcrfiin i koru

yacak kıta sicilli ttlnıanıasından dolayı terfiin in  

!i(‘(‘ik tiğ i ve o37 yılında müsait sicil alması üze- 

riiK' teğmenliğe (b irinci m ülâzım ) t(>rfi e ttir il

diği ve !)27 d(*ki sicilli is(> Deve kolu kum andan

lığ ı yapar snrt^iıuh' tasdik edilm iş ise de o sene 

nakliyi' sııufında İjoşluk olmamasından ötürü  

terfiin in  yine yecikdiği \'e !)2S senesinde ki si

cillin in is(‘ ,\ ukarı ı-iitbeyc* terfiiıu* müsaid buhın- 

i.ıadığı ve aneak 929 da ahbğ ı müsait sicille yüz

başılığa tt'i-rii ya])ildığı ve bu itibarla nasbinin  

tashihi hakk ındak i idd iasın ın reddine Son tet

kik m(‘rcii (‘ncümenince karar verildiği anlaşıî- 

nıış ve mevzuata uy«un olarak verilen İni kara- 

rn eıuMÜmencf de iştirak edilm iş ve binaenaleyh 

dileğ in in  yerine (»•etirilmesine kanunî im kân bu 

lunm am ış olmakla buraların ın Akife b ild ir ilm e

sine karar A'crildi.

Karar No. K. tarih i

30.5 9 - IV  -1936
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tel sahil)!.

( ’ddır.
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Yaşına îı-ni('yen ku- 

zulaı-nı verdiden ıını- 

al.‘ tutuhiKisı.

Vaşnıa f*inııoyen kuzuların verj>iden muaf 

tutulması hakkında Mahmut ve arkadaşları ta- 

ı-afından Yüksek R(>isliğe (jekilen tel yazısı en

cümene verilmekle Maliye vekâletine gönderil

miş idi.

rj(“len karşılık okundu ve icabı f^örüşüldü : 

Esasen hayvaidar ver^ îsi kanununa ^öre bir 

yaşından aşağr davai’lar verjiiden müstesnadn'. 

Yalnız koç katımı tarihinin }̂ e(‘ tayin ettirilmesi 

yüzünden bazı yerlerde l)ir yaşını «e(*en davar

ların dahi muafiyetten faydalandırdmak iste

nildiği aidaşılması üzerine kaıunıun ‘2 nei mad

desinin (A) fıkrası 28 - UT - 1935 tarihli ve 2G77 

sayılı kanunla tadil edilmiştir. Bu tadile fiöre 

yoklamanın yapddr^a malî sene içinde meselâ 

liaziran 1934 den mayıs 1935 sonuna kadar do- 

ji'anlar nisan 1935 yoklamasına ithal edilip ver- 

5>iye trd)i tutulmayacaklardır. Bu formül ise 

dilek sahiplerinin arzularını tatmin edecek ma

hiyette olduğundan ortada şikâyeti nnıcib bir 

hal kalmamıştır. Burasının tel yazısını çeken

lere anlatılmasına karar verildi.

Karar No. T\. taı-ihi

30fi 9 - TV - 1930

1210 Ali.

1269 Havran eski tahrii-i 

emlâk ve arazi me- 

mnı-u.

A lpazai'inda Safran

bolu haınnda II. 

Al ust a fa yaınnda. 

Ankara.

I^ir memnriy(‘te ta

yin i veya ikramiye 

verilmesi.

Bir çok malmüdürlüklerinde bulunduf^u pihi 

son olarak ta ITavran tahrirî emlâk ve arazi 

' muharrirliğinde bulunduğundan ve şimdi ise 

' a<;rkta olduğundan bahsile bir hizmete tayinini 

ve müddeti hizmetine ikramiye verilmesini 

I i.steyen Alinin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

arzuhal, encümene verilmekle okundu ve icabı 

I <>örüşüldü.

I Alinin daha evvel Devlet fjûrasnıa da nıüra- 

: caat ederek dileğinin reddedilmiş olmasına ve 

deavî dairesi kararlarının kazaî mahiyette ol- 

ma.sı itibarile tetkikine Yüksek Meclisin 803 sa- 

j yılı karan mâni buluımıasına ^öre bu arzuhal 

 ̂ hakkında cneümenee bir muamele yapılmasına 

I imkân olmadığının Aliye anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

307 9 - IV  - 1936
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Yusuf Şorif. 

lOski (Jatiilcjı 

müdürü. 

Silivri.

ınal-

l>i)' ın (1111 u:‘ivole ta

yin olunmadığı îi'ibi 

:u;ık maaşı da voril- 

modi^ind(Mi şikâyel.

4?44’

7050İ

Hüsnü ve arkadaş

ları.
Balıköy nıulıtarı. 

Tavşanlı.

Ücretlerinden kazan<; 

vergisi ve karne luır- 

(‘1 alınmaması.

Çatalea malmüdürlüğünden tasfiyeye tâbi tu

tularak sonradan Devlet şûrasınea tasfiyesi 'kal

dırılmış olduğu halde Mâliyece bir işe tayin 

edilmediği jyibi acık maaşı da verilmediğinden şi

kâyet eden Yusuf Şerifin Yüksek lleisliğe sunmuş 

olduğu arzuhal, encümene verimekle Maliye 

vekâletine gönderilmiş idi.

fi elen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Yusuf Şerifin, meslekinden ayrıldığı tarih

ten şimdiye kadar yedi sene geçmiş ve hu müddet 

zarfında malî mevzuatımız hemen kâmilen dene

cek derecede değişmiş hulunmasmdan dolayı ye

niden meslc'ilve girebilmesi için meslekî 'bir imti- 

lıanda ehliyet göstermesi icaib etmekte ise de osii- 

sen açıkta kalıp ta açık maaşı almakta hulunan 

memui-lar varken hariçten memur alınması 2658 

numralı kanunla menedilmiş olmasına göre açık 

maaş alan memurlar tamamile yerleştirilinceye 

kadar velev imtihanla ehliyet göstermiş olsa l)i- 

le kendisinin INTaliyece bir memuriyete tayinine 

imkân olmadığı anlaşılmıştır. Arzulial sahibiııi- 

nin açıkta bulunduğu zamana aid maaşlarının 

verilmesi hakkındaki dileğine gelince; Tâ sfiyeye 

tâbi tutulmafk suretile memuriyetle alâkası kesil

miş vc mafevk komisyonlarca haklarındaki ka

rarlar bozulmuş olan hu gibi memurlara açık 

maaşı verilmesine dair kanunî hir hüküm bulun

mamasına ve mevzuat dışında muamele yapılma

sı kaibil olmamasına göre bu dileğinin dc yeri

ne getirilmesine kanunî imkân görülmemiştir. 

Buralarının Yusuf Şerife anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. Tarihi

308 9 - IV -1936

Doğrudan doğruya köy halkından ayniyat 

suretile almakta oldukları ücretlerinden kazanç 

vergisile karne harcı alınmağa başlandığından 

ve bu ise maişetlerini büsbütün darlaştıraca

ğından bahsile bu vergi ile harem alınmamasını 

isteyen Hüsnü ve arkadaşlarının Yüksek Reis

liğe sunmuş oldukları arzuhal, encümene veril

mekle Maliye vekâletine gönderilmiş idi.

Gelen karşdık okundu ve ieabı görüşüldü.

Arzuhali gönderen köy muhtar ve iıııaıulan
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471

499

Remziye.

Dursunhey m alm ü

dürü ölü Jl ikinci ka

fisi.

Saiınyi 

Kahveci 

sıtasilc.

Ankara.

Haklı olan ikrami

yesinin verihııeme- 

sinden sikâvot.

(‘M(ld('sindo 

Tav tur va-

istihkaklarını köy sandıklarından almamakta 

olmalarına göre bunlar 2395 sayılı kanunun 

muayyen teklif zümreleri dışında kalanlara aid 

birinci maddesinin (D) fıkrası mevzuu dahi

linde görülerek namlarına 37 nci maddenin (C) 

fıkrası mucibince gündelik gayrisafi kazançla

rının 20 misli üzerinden vergi tarhedildiği an

laşılmış ve bu muamelede ise bir kanunsuzluk 

görülmemiş ve binaenaleyh buna aid şikâyetin 

yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Bununla bei-aber 

mükellefler tarhedilen verginin ilk taksitini te

diye tarihinden itibaren kanunun G1 nci madde

sinin son fıkrasına göre günliik kazanç mikta

rına ve sair teklif usullerine itij*az etmek hak

lan olduğundan ilk taksitlerinin lediyesini 

müteakib o suretle tetkik ve itii’az komisyonu

na usulen itiraz etmekte muhtardırlar. Diğer 

şikâyetlerine mevzu olan karne haiTİarına ge

lince : bunlara yine bu kanunun 4 ncü madde

sinin (G) fıkrasına göre ellişer kuruşluk karne 

verilmesi lâzım gelirken yanlışlıkla (F) fıkrası

nın 2 nci bendine tevfikan birer liralık karne 

harcı tahakkuk ettirildiği anlaşıldığından bu 

harçların ellişer kuruşa indirilmesi suret ile mu

amelenin tashihi temin edilmiş ve kendilerine 

de bu yolda tebligat yapılmıştır. Keyfiyetin ar

zuhal sahihlerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

309 9-IV-193G

Dursunbey kazası malmüdürü iken ölen kocası 

Arif Hikmetin liizmeti 30 seneyi geçtiği halde yal

nız kendisine maaş bağlam]) istihkakı olan ikrami

yesinin verilmediğinden şikâyet eden Remziye- 

nin Yüksek Reisliğe sunup encümene verilen 

arzuhali Maliye vekâletine gönderilmiş idi. 

(Jelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Şimdiye kadar olan mevzuata göre 30 sene 

ve daha ziyade hizmet edip te hayatında tekaüt

lüğünü istememiş olanların öldüklerinde aile

lerine ikramiye verilmemekte ve yalnız tekaüt

lükleri tahakkuk edip te ikramiyelerini almağa va

kit bulmadan ölenlerin ikramiyeleri mirasçıla

rına verilmekte idi. Arzuhali veren Remziyenin 

kocası da hayatta iken tekaütlüğünü istememiş*
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v(* ınenıuriyette iken öbnüı>i olmakla hakkında 

ııievcud hükümlere «öre muamele yapılmış ve 

hituıenaleyh mii’asc ı̂larıtm ikramiye verilmesine 

ii'!':rm hnlUTHiınmıştır.

<ierei \’üks<‘k Kütmıtaym (i - IV - 19-‘]0 tari- 

hİDdeki 4H nci inikîîdnıdii k;ıbul buyurulmuş 

ve U)S:) sayılı kaııunuıı ba/ı maddeleı-iııin değiş- 

liribnesine müteallik buluıımuş olan kaıuuı lâ

yihasının döı-düııeü maddesinde; «;50 sene ve 

daha /.iyade bilfiil hizmet edij) t(‘ teküüd olma

dan öleıderin müslehak oldukları ikramiycderin 

kanunî ıniras('rlarına verileceği» ya/jlı ise de 

kanunun neşı*i tarihinden muteber olacağı da 

T) nei maddesinde musarrah oimnsına f*öre bu 

hükmün bundan evvelki hfıdiselere teşmiline inı- 

kTın bulunnuımıştn*. Biıuıenaleyh dileği hakkında 

yapdaenk muamele olmadığnım Reınziyeye an- 

latdmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

310 9 - IV - 1936

Rs. M. M.

(üresini İstanbul 

Z. Kanımursal

Kâtib Aza Aza Aza

Samsun Antal '̂^a liursa (Jazi Antep

Mdiha Ulaş T. Sökmen M. F. Ge)\cker M. Şahin

Aza 

İstanbul 

Ali Harlan

Aza 

îsparta 

1. D emir alay

Aza 

Ordu 

î. Çam aş

Aza 

Sivas 

Z. Hasara
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Tevfik.

Şc;rei‘ meydanı 

niyet otelinde. Eski 

(i(“v;ıi' jııalnıüdiirü. 

Ankara.
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Arzulıal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Tckaiid ı\lı<>ınnı Hakârinin (îovar nıalnıüdürü iken ayağının

lualûliyıli (k'ieeesi kırılması neticesi olarak malulen tekadünü is- 

üzerindeıı ha}>i;)Mma-  ̂ tomiş ise de kamını olan hakkı verilmemiş oldu- 

sr. ğundan bahsile işinin incelenerek ona göre teka-

üd maaşı bağlanması dileğinde bulunan Tevfi- 

! kin arzuhali, encümene verilmekle okundu. Ger- 

(‘i Tevfikin evvelce Yüksek Reisliğe sunmuş oldu

ğu arzuhali üzerine dileğinin yerine getirilme- 

siu(̂  imkajı olmadığrna 12- V II-1931 tarihinde 

kai-ar v('rilerek keyfiy;‘1 kendisine de o vakit bil- 

diı-ilmiş ise de bu arzuhalindeki iddiası evvel

ki dileğinden mahiyet itibarile ayrdmakta olma- 

sr lıasebile keyfiyet yeniden Maliye vekâletin- 

d(Mi soruldu v(' "eh'u karşılığa o-öre icahı «:()- 

j’üşüldü:

Tevfikin evvelce yaptığı müracaat üzerine 

bu ba])laki rapoı-Iarımn Maliye vekâletinden Sıh- 

lıiyt' vekâl('tin<‘ jtîcindel’ilmesi üzerine Sıhhi

ye vekâlet inden alınan yazılarda : Tevfikin 

(Dispepsi, müzmin bronşit, sol riede fibrini te- 

vezzuat ve dchamli ukadat) hastalrklarına ma

ruz olduğu f*()sterilnıiş olup ayağındaki aı-ıza- 

(lan bahsedilmemiştiı*. Esasen Tevfikin vazife 

icabı olduğunu iddia ettiği sağ sakının nihayeti 

süfliyesindeki arızaya gelince: öyle bir arızanın 

halen mevcud olmadığı nümune hastanesindeki 

’ ya])ilan rontken muayenesi neticesinde meydana 

çıkmıştır. Binaenaleyh 1929 tarihinde tasfiye 

edilerek kaîiunen hakkı olan ikramiyesini almış 

ve Devletle alâkası kesilmiş olan arzuhal sahibi 

hakkında evvelce verilen kararın değiştirilmesi

ne kanunen imkân bulunmamıştır. Buralarının 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

311 13 - IV -1936

727 j A. Hamdi.

3423| Millî Müdafaa vekâ-

i leti Zat işleri T.

i Mİ). Mı-, Ş. si snııi" 

I 4 muamele ıneıuuru.

Yanlışlıkla mahrum  

bırakıldığı sınıf ter

fih in in  düzeltilmesi.

Tekaüd olduktan sonra M. M. vekâleti mu 

amele memuru smıfına alınmış isede bu sırada 

cari olan ahkâm dairesinde kıdemi gözönüne s'e 

tirilerek dördüncü sınıf muamele memurluğuna 

alınması lâzım gelirken yanlışlıkla beşinci sı- 

nıf muamele memurluğuna alınmış olduğundan 

ve 931 senesi ağustosunda benzerlerile bera

ber üçüncü sınıfa nakli icab ederken dördüncü 

sınıfa nakledilmiş ve bu suretle emsallerindeiz
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Arzuhal hulâsası ı Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

geri kalmış bulunduğundan bahsile işinin in

celenerek düzeltilmesini isteyen Hamdinin Yük

sek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encümene 

verilmekle M. M. vekâletine gönderilmişti.

delen karşılıkte: «Ila-mdi muamele memuru 

sınıfına geçirilirken 1455 sayılı kanunun 7 nci 

maddesini muaddil 1637 sayılı kanunun ikinci 

maddesinin C fıkrası mucil)ince kıdemi nazara 

alınarak kendisinin beşinci sınıfa değil, dördün

cü sınıf muamele memurluğuna nakli ve 931 

senesi ağustosunda da emsalleri veçhile üçün

cü sınıfa terfii lâzım geldiği halde her nasılsa 

beşinci sınıf muamele memurluğuna nakledile

rek bilâhare umum terfiat meyanında dördüncü 

sınıfa çıkarılmış olduğu ve bu vaziyete göre 

Hamdinin memur sınıfına geçtiği tarihten iti

baren dördüncü sınıf addedilmesi ve bu suretle 

benzerlerile beral)er 931 senesinde üçüncü sını

fa terfi sırasına gireceğinden terfi şartlarını 

haiz olduğu veya ihraz edeceği tarihten itiba

ren üçüncü sınıfa terfii yapılması muvafık 

isode bu şeklin 694 sayılı Meclis kararile teaıiiz 

edeceği düşünülmekte bulunduğu bildirilmişi ir.

Hamdi sonradan son tetkik mercii encümeni 

reisliğine baş vurmuş isede bu encümen de, ve

kâletin karşılığındaki son fıkrada yazılı olduğu 

üzere 694 numaralı kararın buna mâni olduğu 

mutaleasında bulunmuştur.

Encümenimiz meseleyi etraflıca tetkik mak- 

sadile daha o vakit Millî Müdafaa encümenin

den sormuş ve bunun üzerine M. M. encümenin

den verilen kararda: Hamdi hakkında vekâlet

çe her nasılsa yapılan bu yanlış muamelenin 

694 numaralı Meclisi Ali kararına takaddüm 

etmesi itibarile tashihi cihetine gidilebileceği 

yolunda mutaleada bulunulmuştur.

Askerî terfilerde esas sicil olmasına göre 

buna dair encümence bir karar verilmeden evvel 

Hamdinin üçüncü sınıf için sicilli bulunub bu- 

hınmadığnıın arandmasına lüzum görülmüş ve 

bu husus hakkında M. ,M. vekâletine yazılan 

tezkere üzerine alınan karşılıkta Hamdinin o 

tarihteki 3 ncü sınıfa liyakatinin müteselsil 

âmirleri tarafından tasdik edildiği bildirilmiş

tir.
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

icabı görüşüldükte:

Hamdinin muamele memurluğuna geçtiği sı

rada kıdemi nazara alınarak 4 ncü sınıfa nakli 

ve sonradan da benzerlerde birlikte 3 ncü sını

fa terfii lâzım gelirken zuhul eseri olarak 5 nci 

smıfa alınmasından dolayı sonradan dördüncü 

sınıfa nakledildiği ve bu suretle emsallerindeıı 

bir sınıf geri kalarak gadrine meydan verildiği 

vokfdetin karşdığında sarahaten gösterilmiş ve 

şimdi de bunun düzeltilmesine Yüksek Mecli

sin 694 numaralı karan mâni olduğu bildii'il- 

miş isede M. M. encümeninden bu hususa dair 

Â erilen kararda da yazdı olduğu üzere hâdise

nin 694 sayılı karardan öncç  ̂vukubulmuş ve 

bahusus o tarihe aid olmak üzere kendisinin 

3 ncü smıfa liyakati müteselsil âmirleri tara

fından dahi tasdik edilmekte bulunmuş olması

na ve mesele 694 sayılı Meclis kararından önce 

vekâletçe her nasdsa yapdan yanlış bir mua

melenin tashihinden ibaret olub, mütekaddim 

bir yanlışlığın düzeltilmesi için bu kararın mâni 

teşkil etmesi varid olamıyacağına göre Hamdi

nin bu husustaki dileğinin M. M. vekâletinin 

karşdığında yazdı olduğu tarzda yerine getiril

mesi ve binaenaleyh yanlışlıkla yapdan bu gad

rin telâfi edilmesi lâzmı geleceğine ve keyfiye

tin M. M. vekâleti ile Hamdiye bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

312 13-TV-19.36

1498, Agâiı Atabinon. ' Hidematı vataniye

1578' Mesudiye otelinde tertibinden maaş

No. 11. I bağlanması v(\va bir

Ankara. ikı-amive verilmesi.

İstiklâl mücadelesinde Milis mülâzimi ola

rak yapmış olduğu hizmetlerden ve memuriyet 

müddeti müsaid olmadığı için tekaüd maaşr 

bağlanmadığından ve gözleri de görmiyecek de

recede malûl olduğundan bahsile kendisine hi- 

dematı vataniye tertibinden maaş veyahud ik

ramiye verilmesini istiyen Ağâh tarafından 

Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, encümene ve

rilmekle okundu ve icabı görüşüldü:

Yüksek vatan duygusile ulusal mücadelemi

ze iştirak etmiş olan bu gibi yurddaşlara bu 

hizmetlerinden dolayı maaş bağlanmasına veya 

ikramiye verilmesine dair elde bir hüküm ol

mamasına ve kanun haricinde her ne suretle
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Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

olursa olsun muamele yapılmasına imkân olma

dığı gibi Dahilî nizamnamemiz de encümenimi

ze bu yolda bir kanun teklif etmek salâhiyetini 

I vermemekte bulunmasına göre bu dilek hak- 

' kında encümence yapılacak muamele olmadığı- 

I nnı Agâha anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarilıi

313 13- IV -1936

Reis M M,

Giresun İstanbul

İva.

Samsun Antalya Bursa G ümüşane

1. Sökmen Z. Karamursal M. ühış 7\ Sökmen M. Fehmi Gerçekcr Ş. Erdoğan

İstanbul 

A. Barlas

Mardin 

A. Şatana

Siird 

Ş. Süsoy

Srvas 

Z. Basara
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dukları yer

Ömer ve arkadaşları. 

Hastane köyü eski 

muhtarı.

Saim])evli.

Arzuhal hulâsası

Koe katrmı zamanı

nın tayini tarzından 

şikâyet.

1114
Tıs ı

Behzad.

Köyiri Maiımud Boy 

apartnnanı.

İstanbul.

Beşiktaş.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Koç katımı tarihinin birinci teşrini ilki 

olarak tayin edilnu'sine dair ıslâhı hayvanat ko ■ 

misyonunea verilen kararın nahiyelerinin iklim 

ve eoğrafî vaziyetine jiöre Meelisee tetkikini 

isteyen Hastane köyü eski muhtarı Ömer ve ar

kadaşlarının yüksek Reisliğe sundukları arzu

hal, encümene verilmekle Maliye vekâletine 

fçönderilmişti

(Jelen karşılık okundu ve icabı f>örüşüldü: 

1839 saydı kanunun 2 nci maddesinin (A) 

fıkrasını değiştiren 2677 sayılı kanuna göre bir 

yaşından aşağı davarların vergiden istisnası hu

susunda nudi yd esas ittihaz edilmiş ve bir malî 

yıl içinde doğan hayvanların o sene vergiden 

muaf kalarak ertesi malî senede yapdan kayit 

muamelesine ithal edilmesi kabul olunmuş ve İm 

itibarla Ömer \’c arkadaşlarının şikâyetlerine 

mevzu olan hal ortadan kalkmış olmakla key

fiyetin kendilerine aıdatdmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

Haksız yere işinden 

çrkarıhlığından ve 

şimdiye kadar bir 

vaziley(> tayin edil

mediğinden şikâyet.

314 14 - IV - 193(i

Kastamonudaki Eğriceova orman komiseri 

iken haksız yere hizmetinden çıkardarak mahke

meye verilmiş isede muhakemesi sonunda beraet 

etmiş olduğu halde henüz bir vazifeye tayin 

olunmadığından şikâyet eden Behzadın Yüksek 

Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encümene ve

rilmekle Ziraat vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşdık okundu ve icabı görüşüldü:

Behzadın ayda yüz elli lira ücretle bu komi

serlikte istihdam edilmekte iken vazifesini sui

istimal ve zimmetine para geçirmek suçundan 

dolayı işten çıkardarak mahkemeye verildiği 

ve gerçi mahkemece beraetine karar almış isede 

kendisinin ücretli olan bu vazifesine daha o 

vakit başkasının alınmış olmasından dolayı is

tihdamına imkân olnuıdığı anlaşılmıştır, (îerçi 

Behsadın kendisine isnad edilen suçtan mahke

mece beraet etmiş olmasmdan Ötürü istihdanu- 

na mâni olan hali ortadan kalkmış isede esasen 

memur istihdamı vekâletlerin salâhiyetleri 

icabından olmasına göre encümence bu arzuhal 

hakkmda yapılacak bir muamele olmadığından 

usulen yine' vekâlete müracaatta bulunması
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lâzım geleceğinin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

315 14- IV -1936

753 I Tasto Ahmed.

5649  î>31 senesi 1466-88 

1 ıııahr('(* ınınuıralı tel 

sjılühi,

Malatya.

Ak(^radağ .Jandanna

kum andanlığ ından

sikâvct.

Akçadağı jandarma kumandanı yüzbaşı Şaba

nın suiisıt,imalinden ve umumun nefretini mucip 

olacak halleri olduğundan bahisle ihbaratta bu

lunan Tasto Alımedin Yüksek Reisliğe (̂ ekınİ!;; ol

duğu telgraf encümenc verilmekle Dahiliy • ve

kâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Vilâyete yapılan tebliğ üzerine bu ihbar lıak- 

kında icra edilen tahkikat sonunda vilâyet idare 

heyetince Şaban hakkında m,eni muhakeme karan 

verildiği gibi bu kararın Devlet Şûrasınca dn tas

dik edildiği anlaşılmış ve kanunî derecatian ge

çercik sona erdirilmiş olan bu ihbar haldiinda en

cümence yapılacak muamele bulunmamış olmakla 

Keyfiyetin Taslo Ahmede anlatılmalına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

316 U  - IV - 1936

1 304' Tevfik Kızılkaya.

1 3Ö8I Mütekaid malmüdü- 

! l ‘Ü.

.SaraykÖ3̂

Bir ev alabilmesi 

için yardmula bulu

nulması.

Senelerce yaptığı hizmete karşı ancak 982 

kuruşla tekaüd edildiğinden ve bu para ile ai

lesini geçindirmeğe imkân bulamayarak çok sı

kıntı çekmekte olduğundan balısile hiç olmazsa 

bir mesken tedarik ederek kiradan kurtulmak 

için bir yardımda bulunulmasını isteyen eski 

malmüdürlerinden Tevfiğin Yüksek Reisliğe sun

muş olduğu arzuhal, encümene verilmekle okun

du ve icabı görüşüldü:

Tevfiğin istediği yardımda İmlunabilmek 

için istinat edilecek elde bir kanun olmamasına 

ve n)evzuat dışında para verilmesine de imkân 

])ulunmamasına göre bu dileği hakkında encü

mence yapılacak bir muamele olmadığının ken

disine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

317 14 - IV  -1936
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Osman.

I I .  El)Uİ)ekiroğlu. 

])}(rendeli.

Sivas.

Fabrikasının oliııden 

yok ])ulıasına alın

masından şikâyet.

1287

1351

Muhittin,

Sarıcalı M. Kaygana 

oğlu.

Çarşamba.

Sıvîîsta uhdesinde bulınum  fabrikalannın is- 

timlTık kaıuuıuna uy<>'uıı olmayarak yok fnıha- 

snıa b(‘l('diye(*e eliîidc'iı aluunak suretilo yapı- 

lîîn hîiksızlı<;nı ve uğram ış olduğu «iadrin adlî 

ve mülkî iki mül'elliş la i’nl'nıdan ııuıhalh'n tah- 

kikile ıslahını ve hukukuruın ziyadan kurtarrl- 

masıın isteyon Dai-endeli Osman tarafından Y ük 

sek Reisliğe sunulan ai'zuhal, encümene v(>ril- 

nu‘kl(‘ Dahiliye vekâletino <>()ndeı-ilmişti.

d (‘l(‘n kai'şıhk okundu ve if*abı }>öı-üşüldü; 

Arzuhal sahibinin Sıvastaki rabrikalarının  

yolsuz istim lâk ('dildiğiıu' da ir olan bü tün  id 

d ia ların ın  reddini nuıtazanunın mahkcnu'den 

v('rilen kararın T(‘nıyiz mahkem('sinc(' de tas

dik edilmek surctile katiyet kesbettiği anlaşd- 

nuş v(‘ teşkilâtı esasiye kaıuınuna (̂’)r(' kaziyci 

nuıhki'iıu' halini alan bu f>ibi mahkcnuî kaı-aı*- 

laı-ı hakkında yaj)ilacak nnıamelo bulunmam ış 

ohıuıkla keyfiyetin bu surotle Dai-cndcIi Osmana 

bildirilmesine karar veı-ildi.

Karar No. K . tar ih i

318 14 - IV -1936

Metrûk mallardan 

aldığı dükkâna yeni

den kıymet konul

ması.

Çarşamba kazası metrûk mallardan 1927 se

nesinde 2 500 liraya uhdesine ihale edilmiş olan 

dükkânın kıymeti çok fahiş olduğundan buna 

yeniden kıymet konularak şimdiye kadar vermiş 

olduğu taksitlerle iktifa edilmek suretile bu 

dükkânın uhdesine temlikini isteyen Muhititinin 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encüme

ne verilmekle okundu ve icabı görüşüldü :

Arttırma suretile ihale edildiği anlaşılan bu 

dükkâna tekrar kıymet konularak o vSuretle temli

ke mevzuat müsaid olmamasına ve kanun dışın

da muamele yapılmasına da imikân bulunımaması- 

na göre dileğinin yerine getirilmesi kabil olma

dığının Muhittine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

319 14 - IV  -1936
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iM. Nedim.

Tahlakale Yeniha- 

nıanı karşısında I). 

.M ü f id ]\latl)aasında 

ınürettib.

Ankara.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Şa])ka parasından 

olan ))()r('u)uı verdi

ği halde yine kendi

sinden islenildiğin- 

d('n sikâv(‘t.

1341 senesi eylûhnıda Meelis nıathaasında 

('alış)nakta iken şapka ve elbise avansı olarak 

verilmiş olan 6ü lirayı nıeııılekete işitmek üzere 

İli/metinden ayrılırken o zamanki matbaa direk

törü Sıtkıya verDiiş olduğu halde yine kendisin

den istenilmekte olduğundan şikâyet eden Ne

dim iMataraeıoğlunun Yüksek Reisliğe suınnuş 

olduğu arzuhal, encümene verilmekle bu işin 

cereyanı şekli mahallî nuıhasebe müdüründen 

sorulmuştu. Alınan karşılığa ^(İre bu avansın 

henüz tediye edilmediği ve her ne kadar Matara- 

eıoğlu Nedim verdiğini iddia ettiği bu para î .in 

Sıtkı aleyhine mahkemeye müracaat etmiş ise de 

davasının reddedildiği ve hükmün katiyet kes- 

bettiği anlaşılmıştır,

İcabı ««örüşüldükte:

Avans suretile verilen bu paranın ötekine 

bei-ikine değil makbuz mukabilinde merciine 

teslim edilmesi lâzım geleceğinden ve Sıtkıya 

hususî surette verilen ve mahkemece de sabit 

olmayan bu parayı avansa karşılış ^^östermek 

suretile tediyeden imtina etmek doğru olmadı

ğından şikâyetinin yerinde bulunmadığının ken

disine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

320 14 - IV - 1936

Reis

Giresun

M. M.

İstanbul 

Z. Karamursal

Kâ.

Samsun 

M. Ulaş

Aza 

Antalya 

2\ Sökmen

Aza 

Bursa 

M. F. Gerilek er

A za 

riazi Antep 

M Şahin

, Ata 

frümüşane 

Ş. Erdoğan

Aza 

İstanbul 

A. Barlas

Aza 

İsparta 

t. Demiralay

Aza 

Ordu 

t. Çamaş

Aza 

Sivas 

Z. Hasara

Aza
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

475  Lûil'iyo.

504 Çavuşağîi sokağı No. 

47 ovde.

Islan İnil.

Kadık(>v.

Ölc'iı oğlundan dola

yı maaş bağlanması.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Mülga Soyrisofain idaresi .başaeanteliği taJı- 

liye ve transit memurlarından iken Denizyol

ları işletme idraesine devrolunan oğlu Hakkııun 

getj.ende ölmesi üzerine muhtaç J)ir halde kaldı

ğından bahsile bunun 23 küsur senelik hizme

tine karşı kendisine yetim maaşı l)ağlanmasnıı 

isteyen Lûtfiyenin Yüksek Reisliğe sunmuş ol

duğu arzuhal, encümene verilmekle İktısad ve

kâletine gönderilmişti.

Oelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Bu idare memuı*ları hakkında vekâletçe ha

zırlanan kanunun, Meclise gelerek encümenler

de tetkik edilmekte olduğu anlaşılmış ve bu 

kanun çıkmadan Lûtfiyenin afzuhali hakkında 

bir muamele yapılmasına imkân bulunmamış 

olmakla kanunen hakkı olduğu halde dileği ye

rine getirilmek üzere yakında çıkacak olan bu 

kanunu beklemesi zarurî olduğunun kendisine 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

321 16- IV -1936

4335 Memed.

7145 Süleymanoğlu.

Mir Ali mahallesi. 

Cizre hapisanosinde.

Haksız yere tevkif 

edildiğinden şikâyet.

Hiç bir suçu olmadığı halde kendisine isnad 

edilen ağır bir suç sebebile tevkif edildiğinden 

işinin incelenerek bu haksız muameleden kur

tarılmasını isteyen Cizreli Süleymanoğlu Me- 

medin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, 

Encümene verilmekle Dahiliye vekâletine gön

derilmişti.

Çelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Memed Türklüğü ve Cümhuriyetimizi tah

kir etmek suçundan tevkif edilmiş isede son 

duruşmasında kendisinin bu suçu işlediği sabit 

olmamasından dolayı beraetine karar verilerek 

salıverildiği anlaşılmış ve bu arzuhal hakkında 

yapılacak bir muamele kalmamış olmakla key

fiyetin Memede bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

322 16 - IV  -1936
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4142, 

6Q44İ

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

fteşid.

Kof ömeroğlu. 

Sinanlı köyündon. 

Koııya hap'.saııesinde. 

Sinanlı köyünden

Arzuhal hulâsası

Reşidin tegallübün- 

don şikâyet.

410^2 Safiye.

6904 Arafil1)oyu No. 29. 

Trabzon.

Trabzonda l)al)a.sın- 

(lan kalan evin ken

disine teslimi.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Konyannı Cihanbeyli kazasına lıağlı Sinanlı 

köyünden Reşidin tef?allübünden ve Hükümet 

aleyhinde bulunduğundan bahsile şikâj'^et eden 

Roijidin yüksek Reisliğe sunnııiij olduğu arzuhal 

encümene veribuekle Dahiliye vekâletine fiön- 

dorilmişti.

delen kars ı̂lık okundu ve ieabı görüşüldü: 

Reşit hakkındaki bu iddiaların doğru olma

dığı mahallî Hükümetince j^apılan tahkikattan 

anlaşılmış ve asılsız iddiaları ihtiva eden İm ar

zuhal hakkında yapılacak bir muamele görül

memiş olmakla keyfiyetin Reşide anlatıbnasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

323 16 - IV - 1936

18 sene evvel müslünıan olarak bir türk za- 

bitile evlenmiş ve kocasnıın da sonradan ölmüş 

olduğundan bahsile Trabzonda babasından ka

lan ve kendisine intikali lâznn gelen iki evin 

teslimini isteyen Saf iyenin Yüksek Reisliğe sun

muş olduğu arzuhal, encümene verilmekle Ma

liye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Vilâyetçe Safiyeye aid bir îskân kaydine te

sadüf edilmediği ve kendisine iskân yolile de 

mal tahsis edilmediği ve Safiyenin daha evvel

leri îstanbula giderek bir daha Trabzona avd(‘t 

etmediği anlaşılmış ve işin cereyanı şekline göre 

Safiyenin Ermeni milletinden olan babasının ev

leri, mütegayyip eşhastan kalan mallar meya- 

nında o vakitler Hazine uhdesine geçtiği ve Hâ

zinece de meveud kanun hükümlerine göre ha

reket edildiği anlaşılmış ve binaenaleyh bu di

lek hakkında encümence yapılacak bir muamele 

görülmemiş olmakla keyfiyetin Safiyeye anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

324 16 - IV  -1936
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32

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Ilüsı'yiiı. 

' '̂oııikırbjK' 

sindo No. 1 

Stiınsun.

iiıahalle- 

51 (>vdc.

Arzuhal hulâsası

Tulısis edilen hane

nin elinden alınıua- 

sındai) sikâvet.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Sarışaban ınübadillerinden olmasından dola

yı kendisine tahsis edilen meskenin bu ikere elin

den alındığından şikâyet eden ITüseyinin Yük

sek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encümene 

verilmekle aid olduğu vekâlete gönderilmişti, 

rîelen knrşdrk okundu ve ieaıbı görüşüldü: 

Hüseynin bu iş halikında Devlet şûrasına aç

tığı davanın esbabı tkanuniyeye istinaden redde

dildiği anlaşılmış ve Yüksek Meclisten çıkan 803 

saydı karara göre kazaî mahiyette olana Deavi 

dairesi kararlarının eneümenimizce tetkikine im

kân bulunmamış olmakla bu arzuhal hakkında ya

pılacak ımuamele olmadığmın kendisine anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

325 16- IV -1936

443 Al. Tcvfik.

470 Posla nakliyi; hade

mesi.

.Malûliyc'linden dola

yı hakkında mc'inu- 

rin kanunu ahkâm ı

na göre muamele ya- 

p ılnuulığ ından şikâ- 

y(‘1.

Yazif(' başında malûl kalmasından dolayı me

murin kanununa tevfikan hakkında muaTnele ya- 

|)ilması lâzımgeldiği halde tasfiye suretile alâkası 

kesildiğinden bahsile şikâyette bulunan Memed 

Tevfikin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, 

encümene verilmekle Nafıa vekâletine gönderil

mişti.

(Jelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Memed Tevfikin malûlen tekaüdünü icab ede

cek derecede malıiliyeti olmadığı salâhiyettar 

tabib heyeti tarafından bildirilmedi üzerine o su

retle tekaüdüne imkân olmadığı vekâletin karşı

lığında 3̂ azılı ibıılunmuştur. Esasen I\Iemed Tev

fikin Devlet şûra.sına da müracaat ettiği ve da

vasının reddedildiği arzulialinde beyan kılınmış 

ve Dc'avi dairesi kararlarının kazaî mahiyette ol

ması itibar ile Yüksek Meclisin 803 sayılı kararı

na göre bunların eneümenimizce tetkikine imkân 

bulunmamış olduğundan gerek Devlet şûrası ka- 

raı-ına, gerok vekâletin bu baptaki işarına bakı

larak dileği hakkında encümence yapılacak bir 

muamele olmadığının kendisine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

326 16- IV -1936
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

1452;

1524:

Fatma (Jümüşalmaz. 

IIn(‘i Morcinu'k ma

hallesinde Çoksoğan 

sokağında No. 8 ev

de.

Edirne.

Arzuhal hulâsası

M'.ılıkûnıiyetinin al'i'i.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Çıkan kanundan Jiabori ohııadığından dola

yı nıalıalle aı-asında ötekine l)erikine fai;do })a- 

ra vermekte Inılunmasr sel)el) addcdileıvk 

eilik eürmile malıkenK'ce bir sene Jıaı>sin(' ve 

500 lira para cezasına maiıkûm edildiğind(‘n ve 

kendisi âciz ve ealıil l)ir kadın olduğundan balı- 

siie İm mahkûmiyelinin aiTini isteyen Fatma 

Oümüşalmazın Yüksek Reisliğe sunnniîj olduğu 

arzuhal encümene veı-ilmekle okundu ve icabı 

J fiförüşüldü:

i Mnhkeme kararlarının encünu'iu'o tetkikına 

' imkân olmînhğı ş»ibi Fatma (îümüşalmazın af- 

I fini mucib oılada kanunî l)ir sc'beb de j>i)rül- 

I memiş olmakla dilc'ğinin yerine getirilmesi ka- 

, bil olmadığının kendisine anlatılmasına kai-ar 

verildi.

, Karar No. K. tarihi

327 IC-IV-11)36

1458 iMemed.
1^32[ Iloea Ilasan mahal-

i leşinde No. 2 evde.

I Bursa.

Üzerinden alman 

imamlık vc lmtii)li- 

ğin tekrar tevcihi.

Bursanm Ahmetpaşa feneri mahallesi cami- 

inin imamlık ve hatipliğini yirmi seneyi müte

caviz bir zamandan beri yapmakta iken şapka 

kanununa muhîîlif harekette bulunduğuna dair 

bazı kimseler tarafından vaki olan iftira neticesi 

olarak sulh mahkemesine verilmesini müteakip 

bu vazifeden çıkarddığnıdan bahsile tekrar va

zifeye alınmasını isteyen ►Şakiroğlu Memedin 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, en

cümene verilmekle okundu ve icabı görüşüldü:

Memedin Devlet Şûrasına da baş vurmuş ve 

açtığı davasının deavi dairesiîîce reddedilmiş 

olduğu arzuhaline bağlı karar suretinden anla- 

şdmasına ve deavi dairesi kararlarınnı kazaî 

mahiyette olması itibarile eneümenimizee tetkik 

ve tadiline imkân olmadığı Yüksek Meclisin 

803 sayılı karan icabından bulunmasına nöre 

bu arzuhali hakkında encümence yapılacak mu

amele olmadığının Sakiroğlu Memede bildiril-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam. ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsjası

j

1 Encümen kararı ye ne sebepten verildiği
i

1 meşine karar verildi.

i Karar No. . K. tarihi

1
i
i 1 328 16 - IV -1936

Rs. M. M. Kâtib Aza Aza Aza
Giresun İstanbul 

Z. Karamursal

Samsun 

M. Ulan

Amasya 

t. H. Mumcu

Antalya 

T. Sökmen

Bursa 

M. F. Gerçeker

Aza 

Çoruh 

A. Akyüz

Aza

Gazi Antep 

M. Şahin

Aza 

Gümüşane 

Ş. Erdoğan

Aza 

İstanbul 

A. Barlas

Aza 

İsparta 

t. Demiralay

Aza 

Mardin 

A. Şatana

Aza Aza Aza Aza

Ordu Samsun Siird Sivas

1. Çamaş M. A. Yürüker Ş. Süsoy Z. Basara

T. B. M M. Matbanm
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4233 

7038

]3Q2

146?

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

dukhrr yer

Arzuhal hulâsası

Memed izzet. 

Zafranbolunun Bu

lak köyünden.

At pazarı hanında. 

Ankara.

Haksız yere beş lira 

para cezası alın

dığından şikâyet.

Memed Rıza.

Millî Müdafaa vekâ

leti kavanin şubesin

de 4 ncü sınıf mua

mele memuru. 

Ankara.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

İstihkakı olan 90 li

ranın kendisine ve

rilmemesinden şikâ

yet.

Ziraat memurluğunea dağıtılan tohumluğu 

almadığından dolayı kaza idare heyetince ka

rar altına alman beş lira para ceııası hakkında 

usulen ve temyizen vaki olan itirazından bir ne

tice çıkmadığından bahsile işinin incelenmesini 

isteyen mütekait Memet İzzetin Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal, encümene verilmekle 

Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu, icabı görüşüldü: 

Arzuhalde yazılı sebepten dolayı Memet İz

zetten ceza olarak alman beş lira hakkmdaki 

kararm vilâyetçe de tasdik edilmesi üzerine 

bu paranın Mâliyeye teslim edildiği anlaşılmış 

ve bu yoldaki kararlarm vilâyetler idaresi hak

kmdaki kanunun 68 nci maddesi mucibince tem

yizi kabil olmamasına göre yapılan muamelede 

kanuna uymayan bir cihet görülmemiş olmakla 

keyfiyetin Memet İzzete' bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

329 16 - IV  - 1936

M. M. vekâleti tekaüd şubesi erkân masasmda 

vekâletin mucibine iktiran etmek suretile 1931 

haziranmm birinden 28 nci gününe kadar istih

dam edilmesinden dolayı istihkakı olan 90 lira- 

nm şimdiye kadar verilmediği halde aynı vazi

yetle çalışmış olan Abdürrezzaka bu istihkakı 

verilmiş olduğundan bahsile bu alacağmın da ve

rilmesinin teminini isteyen Memed Rızanm Yük

sek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encümene 

vorilmekle M. M, vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu:
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası i ]^]ncünıeıı karan vc no scboi)ton verildiği

948

1000
Agâh Atabinen. 

Avukat İsmail Tev- 

fik yanmda.  ̂

Eskişehir.

Ziraat bankasının 

' muavenet sandığın

daki parasının veril

mesi.

Vekâlet, Rızanın 1935 senesinde fuzulen 2î) 

i gün tekaüd şubelinde çalıştığını ve fakat o sen(' 

bütçesinden müstahdemini muvakkate tertibi 

kaldırılmasından dolayı ücretinin verilmosine 

imkân olmadığını ve emsal gösterilen Abdürı-e;'- 

zaka ise 27 günlük ücretinin ancak hususî tah

sisattan kapatılmak suretile tesviye edilebildiğini 

bildirmektedir.

İcabı görüşüldü:

Günlerce çalıştırılan bir memura istihkakı 

olan bir paranın verilmemesi doğru olamıyacağı 

gibi ayni vaziyette olan Abdürrezzaka bu yol

daki istihkakının bir çare bulunarak tesviye 

edilmesine rağmen diğer arkadaşına red cevabı 

verilmesi de hak mefhumile telif edilemiyece- 

ğinden nasıl Abdürrezzaka verilmiş ise Rızaya 

da istihkakı olan paranın bir sureti tesviye bu

lunarak verilmesi icab etmektedir. Binaenaleyh 

arzuhal sahibinin haklı olan bu dileğinin yerine 

getirilmesi lâzım geldiğinin M. M. V. bildiril- 

mesile beraber keyfiyetin Rızaya da anlatılma

sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

330 16- IV -1936

Ziraat ])ankasında müstahdem iken gözlerin

den malûl olmasından dolayı işten çıkarıldığın

dan bahsile banka yardım sandığındaki 200 li

rasının verilmesinin teminini isteyen Agâhın 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encü

mene verilmekle Ziraat vekâletine gönderilmişti.

Ziraat bankasının buna dair olan yazısı vekâ

letten gönderilmekle okunduktan ve bankadan 

davet edilen salâhiyetli müdürün verdiği izah

lar dinlendikten ve yardım sandığının nizam

namesi de incelendikten sonra icabı görüşüldü: 

Esasen Agâh bankada temizlik mubassırı ola

rak ücretle istihdam edilmekte iken gözlerinden 

j malûl olması hasebile değil, arkadaşlarile teker

rür eden geçimsizliğinden dolayı işinden çıkarı

larak kendisine de 300 lira tazminat verildiği 

ve bankadaki muavenet sandığının nihaî yar

dımından istifade edebilmesi müessesede en aşa

ğı üç sene hizmet etmesine bağlı olup Agâhın ise 

ancak iki sene hizmet etmiş olması itibarile bun-
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ed(H Arzuhal verenlerin
d
e

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

492 Abdülkaclir.

528 Camii kebir mahal

lesinden.

Bipa.

Askerî tekaüd ve is

tifa kanunıma jçöre 

tekaüd aylığı bağ

lanması.

dan istifade etmesine imkân olmadığı anlaşıl-- 

mış 1)U itibaî-la şikayeti yerinde "-örülmemiş ol

makla arzuhali hakkında yai)dae.ak muamele 

olmadığının kendisine bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No.

331

K. tarihi

Ifi - 7V - 193G

Oi’dudan terhis edildikt<Mi sonra jandarma

ya «»irerek 20 sene hizmet etîniş olduğu halde 

kendisine tekaüd aylığı bağlaınnadığı yibi ik- 

ramiye de veı*ilmediğinden şikâyet eden îbra- 

himoğlu Abdülkadirin Yüksek Keisliğe suınnuş 

olduğu ai’zuhal, eneümene verilmekle Dahiliye 

vekfdetine «rönderilmişti.

rielen karşdd< okundu ve icabı s'örüşüldü:

Abdülkadiriîi 9 mart 1319 da ordudan ter

his edildiği ve 1 birinci kânun 1319 da jandar

maya jrirerek 21 birinci teşrin 1338 tarihine ka

dar jandarmada kaldığı ve şu halde jandarma 

meslekinde 20 değil 18 sene on ay bulunduğu 

anlaşılmıştır. Bu itil)arle kendisine eski askerî 

tekaüd ve istifa kanununun 34 ncü maddesine 

q;öre tekaüd maaşı bağlanmasına imkân bulun

mamıştır. İstediği ikramiyeye ffelinee: çrerci yi

ne hükümden kalkan 812 sayılı kanunun 10 ncu 

maddesinde bu gibilere ikramiye verileceği nuı- 

sarrah bulunmuş ise de Abdülkadirin bu kanu

nun neşrinden önce yani 1338 senesinde meslek

ten ayrdmış bulunmasına ve kanunun makabline 

şümulü olmaj^p neşri tarihinden muteber ola

cağına "öre kendisine ikramiye verilmesinin de 

kabil olmadığı anlaşılmıştır. Binaenaleyh her 

iki dileğini de yerine ‘retirmeğe mevzuat mü

sait olmadığından keyfiyetin o suretle kendisine 

bildirilmesine karar verildii.

Karar No. K. tai-ihi

332 16 - IV  - 1936
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r533

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otıır- 

duklan yer

İa lih . '

Rüstemoğlu.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten vei’ildiği

Drama

rinden.

Şarkiye 

de. 

Ordu.

mübadili e-

mahallesin-

Fmdık bahçesine

başkası tarafından

yapılan tecavüzün 

meni.

Drama mübadillerinden olması lıase])ile iki ka- 

rısile kendisine ve evlâtlarına Orduda tahsis ve 

tapuya raptedilen 48 dönümlük fındık bahçesilU' 

Hacı Eteni ve Salih taı-afından tecavüz edi

lerek elinde ancak beş dönümlük yer kaldığın

dan bahsile bu tecavüzün menile hakkının ko

runmasını isteyen Rüstemoğlu Salih tarafından 

Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, encümene 

verilmekle okundu ve icabı görüşüldü:

Salihin şikâyeti mehakimde rüyet ve intaç 

edilecek dava mevzuu olup bu işin encümenimize* 

taallûku görülmediğinden usulen mahallî, mahke

mesine müracaat ederek yerine tecavüz ettiğini 

iddia eylediği şahıslar hakkında dava açması 

lâzım geleceğinin kendisine anlatılmasına kaı-aı- 

verildi.

Karar No. K. tarihi

333 16-TV-1030

333 ' Rifat Kaan. 

353 ' Akdağ madeni 

ggy î başkâtibi.

10 20

j Memnu haklarmın ’ Akdağ madeni mahkeme başkâtibi ikon hak- 

eski iadesi. ' sız yere bir sene on bir ay hapse mahkûm ol-

I ! duğundan ve bu cezayı çekmişsede şimdi de

! barosu olmayan yerlerde dava vekâleti etmesine

I ! müsaade olunmadığından ve bu ise hakka ve

! ! mevzuata ujrmadığmdan bahsile memnu hakla-

I  rınm iadesini temin için ceza kanununun 121 
nci maddesine bir ilâve yapılmak suroîtile olsun 

dileğinin yerine getirilme.sini isteyen Rifat Kaan 

tarafından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, 

encümene verilmekle Adliye vekâletine g()nde- 

; rilmişti.

I Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Rifatın mahkûmiyeti kendi.sine dava vekilli- 

I ği ruhsatnamesi verilmesine mâni olduğu gibi 

müebbeden hidematı ammeden nıahi’unıiyet ce- 

zasile mahkûm olanlara tatbiki kabil olan Türk 

ceza kanununun 121 nci maddesi hükmünden,

I muvakkat memnuiyet cezasına çarpdan bu 

I mahkûmun istifadesine kanunen imkân olmaelığı- 

na dair Yozgad ağır ceza mahkemesindc'n 

3 - IV  - 1935 tarihinde de karar verildiği anla

şılmış ve esasen mevzuatımıza göre yurddaşlara 

i kanun tesis, tefsir ve tadil teklifi hakkı verilme- 

i diği gibi her vatandaşın vaziyetine göre kanun- 

j lara birer ilâve ve tadil yapdmasma dahi im-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kân ve binaenaleyh bu arzuhal hakkında encü

mence yapılacak bir iş bulunmamış olmakla 

keyfiyetin Rifata anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

141-5.

1508'

tsfendiyar. 

p]ski tahrir memur

larından.

(î. Turan mahallesi 

No. 17 evde.

Ankara - Cebeci.

Bir ev ve arazi ve

rilmesi.

Bilâl Osmanoğlu. 

Gül yoka nahiyesi 

İmamlar köyündon. 

Düzçe.

Çalınan kısrağının 

meydana (çıkarılması.

Esad.
P(‘iMzat liatun ma

hallesi mezarlık üs

tü S. No. 11 . 

İstanbul - Fındıklı.

Bir hizmete tayini 

veya tekaüd aidatı

nın veyahut ta hiz

met müddetine göre

334 16 - IV - 193Ö

Aslen BulgaristanlI olduğundan ve millî mü

cadeledeki hizmetlerinden bahisle benzerleri gi

bi kendisine de bir ev ile bir miktar arazi ve

rilmesini isteyen İsiendiyarm Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal, encümene verilmekle aid 

olduğu vekâlete gönderilmişti.

CJelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Isfendiyarııı 1325 yılında memleketimize gel

diği ve bu suretle muhacirlikle bir ilişiği olma

dığı anlaşılmış ve bu gibilere iskân suretile mes

ken ve arazi verilmesine de kanunen imkân bu

lunamamış olmakla keyfiyetin bu suretle kendi

sine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

335 16 - IV - 1936

Köyleri yukııııııda oturan Abazalılar tara- 

l'ıjıdan kısrağı (jalıııdığiıidaıı bahsile tahkikat 

yapılarak kısrağının meydana ^ıkrılmasının te

minini istvyeu Bilâlın Yüksek Reisliğe sunduğu 

arzLihl, eıummeııe verilmekle Dahiliye vekâleti

ne gönderilmişti.

(ielen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Bilâiııı i)33 senesinde evinin halifesinden (̂ a- 

lııum kısrağııını İH-dcli olan 35 liranın, hayvan 

sirkatinin meni lıakknıdaki kanuna göi’e köy 

hallundan toplaltırılaı-ak kendisine verildiği 

anlaşılmış ve bu suretle Bilâlın zaraı-ı telâfi 

edilmiş olmakla keyfiyetin İm suretle kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

?:Ui 1() - IV - 1936

1 mayıs 1331 tarihinde mülga Meclisi Ayan 

serhademeliğinde ve bunun lâğvi üzerine de Mec

lisi umumî dairesinde hizmet gördüğünden ve 

o vakittenberi bir işe alınmıyarak boşta ve mulı-

ikramiyesinin veril- i taç bir vaziyette kaldığından bahsile ya bir

mesı.

--  ̂ ---  ---- ^----- --- g,-- J u,
hizmete tayini veyahud da maaşından kesilen te-
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adı, sam ve otıu*- 

duklarr yer
Arzuhal hulâsası ı Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kaüd aidatının ve hizmet müddetine göre ilcra- 

miyesinin verilmesini isteyen Esadın Yüksek Re

isliğe sunmuş olduğu arzuhal okundu ve icabı 

görüşüldü;

Dahilî nizamnamemize göre encümence va

tandaşların birer hizmete tayinleri için delâ

lette bulunulmasına imkân olmadığı gibi Esadın 

arzuhalindeki yazısına bakılırsa hizmet müdde

tinin tokaüd maaşı bağlanmasını istilzam edecek 

mahiyette görülmemekte olmasına ve maaşlardan 

kesilen aidatın iadesi veya bu gibilere ikramiye 

verilmesi için bir hüküm de bulunmamasına 

göre Esadın bu husustaki dileklıjrinin yerine ge

tirilmesine imkân olmadığının kendisine ajıla- 

tılmasma karar verildi.

Karar No. K. tarihi

337 16 - IV -1936

550 II. Moıned .Sal)aıı- 

587 oğlu.

Yeni hamam ırıahal- 

leşinde.

Malatya.

Benzerlei'i gil)i ken

disine de bir 

ken verilmesi.

mes-

515 Bekir ve Şaziye 

552 Alemşahoğlu.

I>i‘miı-oi köyünden 

Simav.

Batum muhacirlerinden olduğundan ve ken

disine verilen arazi ve meskenin bu kere sebep

siz olarak elinden alındığından bahsile hiç ol

mazsa bir mesken verilmesini isteyen Şaban- 

oğlu Memed tarafından Yüksek Reisliğe sunu

lan arzuhal, encümene verilmekle aid olduğu 

vekâlete gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Memedin muJıacirlikle bir alâkası bulunmadı

ğı ve muavenete de muhtaç olmadığı meydana 

çıkması üzerine buna aykırı olarak verilmiş 

olan malların geri alındığı anlaşılmış ve yapılan 

şikâyette bir isabet görülmemiş ve bu durumda 

olanlara mesken verilmesine de kanunen imkân 

bulunmamış olmakla buralarının Memede anla

tılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

338 16- IV -1936

Açtığı davaların zu- 

hul neticesi olarak 

aleyhinde neticelen

diğinden şikâyet.

Sinıavın Demirci köyünden Kâmiloğlu Ali 

aleyhine muhtelif tarihlerde açmış oldukları 

davaların aleyhlerine hükme bağlandığından 

ve l)u bapta yaptıkları itirazlar da temyizce her 

nasılsa zuhulen dinlenmeyerek tasdik olundu

ğundan şikâyet eden Bekir ve Şaziye tarafların

dan Y'üksek Reisliğe sunulup encümenimize
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası ' Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4084 Hatice ve P^atnm. 

6886' llafız İbrahim kızı.

* Memadus k(»yüıul(“iı.

' Samsun.

()ğunarının hudud 

dışarı edilmesinden 

şikâyet.

verilen arzuhal üzerine keyfiyet Adliye vekâle

tinden sorulmuştu.

(ielen karşılık okundu ve ieahı «>örüşüldü: 

Tarlalarına leeavüz meselesinden dolayı muh

telif şekillerde ü(* defa a(,*ılan davaların redde- 

dileı-ek keyfiyetin Temyiz mahkem(‘«inee de tfis- 

dik edildiği anlaşdmış ve vekâletin karşılığında 

otrafile yazdan ve davanın reddi taj’zını f>öste- 

ı-en esbaba ve verilen izahlara »öre işin kanunî 

bir şekilde cereyan ettiği ve binaenaleyh arzuhal 

sahiplerinin şikâyetlerinde isabet olmadığı f̂ ö- 

i'ülmüş olmakla katiyjet kesbeden l)u hükümlere 

karşı encümence yapıla(;ak bir mua'inele olmadı

ğının kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

339 16 - IV - 1936

İliç bir kabahatleri ve Hükümet re.jimiiu' 

karşı i)ir ha l  \(' tıar(>ketleri olmadığı halde hak

sız yere Samsundan luidud dışına çıkaiılmış 

ohın çocuklarının yabancı ilh'rde çektikleri zah

met ve el('Tiılerd(Mi lıalısilo Imıdarın tekrar mem- 

]('kete yirm<'lcrine müsaade ohunnası dileğinde 

İjulunan Hatice v(> Fatmanın Yüksek Reisliğe 

sunmuş oldukları arzuhal, encümene verilmek

le keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulnuıştu.

(!elen karşılık okundu ve icabı «jörüşüldü;

Ajv.uhal sahip]; riı.in (;ok zaman evvel İran

l I l a r l a  evleıierk bunlardan ])eydahlanan ve ka- 

ınınen yal)ancı sayılan oğullan Kerim ve îs- 

k(>nderin, yur<lun baysallığını bozan suçlarından 

ötürü d(‘faatle mahkemeye veriler('k mahkûm 

edilmeleri üz(‘rin(' yabancıların oturma ve jiezin- 

meleri hakkındaki kanuna dayanılarak her iki

sinin de s.'nıı- dtşı edilmiş olduklaı-ı ve arzuhal 

sahiplerinden Fatmanın da <i(‘çende ölmüş ol

duğu anlaşılmış olmakla dileği hakkında yapı

lacak muamele olmadığının Ilaticeye anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

340 16- IV -1936
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adı, sanı ve otur

dukları yer

Şakir ve aı*kadaş];ırı. 

MalatyalI.

îstanhul mahalle bek

çileri namına. 

Beyoğlu mmtakasın- 

da.

İstanbul.

Arzuhal hulâsası ' Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

250 !

Kâzım ve ar.

Tikveş muhacirlerin

den.

Bilecik.

Bek(*i ücrc'tlerinin co- 

ğaltdması.

Vni)tıklaı-ı l)('k(;ilikt(Mi d o l a y ı  a lm a k ta  o l

d u k la r ı  iicf(-l le r in i i ı  a/clıj^'mdan balıs ih ' çoğal- 

l ı lm a s m ı  ve DevN l hül('('sindcMi maaş sure l i le  

m m ı la z a ın  o la rak  ver i lnu 's in i isteycM) İ s tanbu l  

m aha l le  h(‘k(;ih'i'i J ia ın ı ı ıa  M a la ty a l ı  Ş a k i r  ve 

a rk ad a ş la r ı  t a r a r n ıd a u  M ik sek  Re is liğe  suııul- 

rnuş o lan  a ıv a ıh a l ,  e iıeü ıiK ' iU ' v<'rilın(‘k h ‘ D a h i 

liye \'(‘k âh ' ! in e  ^Tnıdcr ilm iş l i .

(Jeletı ka rş ı l ık  o k u n d u  ve icabı s ü r ü ş ü l d ü :  

B u  lx‘k(;ih'i‘e ayda  ın u ı ı ta zanuu ı  oT) ş(>r l ira  

üere l verilm<'kte o ld u ğ u  a n la ş d m ış  ve b ir  <‘ok 

Devlet n u ' tm ır la r iü in  a lm a k ta  o ld u k la r ı  m aa ş 

la ra  t( 'kabü l etnu 'kte o lan  bu  paj-aııın a r l t ı r d-  

m as ına  m aha l  «•(irii İm ed iğ i j iib i bu  üeı-etin D ev 

let bü te i 's iuden  v( 'r i !m(‘k ü/amh» nuuışa tahvil i-  

ıu ‘ de UK'V/Uat m ü s a i t  b u lu ı u n a m ış  o lm ak la  di- 

h 'k le r iu i ı ı  yi 'r i ı ıe  ^c t i r i lm es i iu '  im k ân  o lm a d ı 

ğ ın d ı  Ş a k i r  vv a rk ad a ş la r ın a  a n la t ı lm a s ın a  k a r a r  

ver i ld i .

K a r a r  No. K .  ta r ih i

:u ı 16-lV- lîK̂ d

Kendilerine arazi ve

rilmesi.

Tikveş muhacirlerinden olup Bilecikte ika

met etmektelerse de kendilerine arazi verilme

diğinden ve bir çok defalar yaptıkları müraca- 

atlerinden de bir netice hâsd olmadığından ba

hisle taraflarından imar edilmek üzere Sakarya 

civarında rum emvalinden metrûk arazinin ken

dilerine tahsisini isteyen kâzım ve arkadaşları

nın Yüksek Reisliğe sunmuş oldukları arzuhal, 

encümene verilmekle aid olduğu vekTılete gön

derilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı göi‘üşüldü:

Arzuhalde metruk olduğu bildirilen araziden 

ihtiyaçları ve nüfusları nisbetinde muhacirlere 

toprak verilerek 2510 sayılı kanunini 39 ncu 

maddesinin 3 ncü fıkrasına tevfikan borçlandı

rılmaları hususunun Bilecik vilâyetine j’-azddığı 

anlaşılmış olmakla vilâyete müracaatta bulun

malarının Kâzım ve arkadaşlarına bildirilmesine 
karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

342 16 - IV  - 1936
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dukları v(r
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580

ö

Fa liri i  Tlğradıo'i haksızlığın î(^el orman mıntakası başkâtibi iken müfettiş 

9 .Meı-siıı orman mü- ' düzeltilmesi ve tah - tarafından işten el cektirildiğinden ve bu mua- 

(liiriyeli başkâtibi, kikat işinin çabuk biti- melenin haksız olduğundan ve kendisine isnad

Vazıcr Kâmil 

tasile.

Tarsus.

vasi- rilmesi. edilen suçtan dolayı yapdan tahkikatın uzayıp 

jiittiğinden ve saireden bahisle işinin bir an ötı- 

ee neticelenmesini ve hakkının yerine getirilme

sini isteyen Fahrinin Yüksek Reisliğe sunmu^ş 

olduğu arzuhal, encümene verilmekle Ziraat 

vekTdetine jrönderilmişti.

Gelen karşdrk okundu ve icabı görüşüldü :

Fahri ve arkadaşları hakkında yapılan du

ruşma sonunda bunların işledikleri suçların 1609 

numaralı kanunun şüınulü dairesinde bulunma

sından dolayı haklarında takibat yapılmak üze

re evrakının Seyhan C. Müddeiumumiliğine ve

rilmiş olduğu iLîibi bu arzuhalinin de evrakile bİT*- 
leştirilmek üzere oraya tevdi olunduğu 

anlaşılmış ve işin mahkemeye intikal et

mesinden dolayı verilecek karara intizar 

etmesi zarurî görülmüş olmakla burasının Fah

riye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

343 16 - TV - 1936

Reis

Giresun

M. M.

İstanbul 

Z. Karamursal

Kâ.

Sam.sun

Aza

Samsun

Aza

Antalya

Aza

Bur.sa

M. Ulaş İs. H. Mumcu T. Sökmen M. F. Gerçcker

Aza. 

Çoruh 

A. Akyüz

Aza

Gazi Anteb
Aza 

G ümüsani'

M. Şahin Ş. Erdoğan

Aza.

İstanbul

Aza

İsparta

A. Barlas î. Demimlan

Aza 

Mardin 

A. Şat ana

Aza Aza

Ordu Samsun Siird

î. Çamnş M. A. Yürüker Ş. Süsoy

Aza

Sivas 

Ziya Basara
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları

Arzuhal hulâsası 1 Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

M. Şevki.

Askerlik dairesi S. 3 

muamele memuru. 

Edremid.

Tekrar tekaüde irca- 

ında yeni kanuna ji'ö- 

re maaş bağlanması.

!>!;'() (lan İ1il)ar('iı tc'kaüd suıvti le  müstahdem 

ik(Mi soıınuhın drırdüııcü snııi' askerî nuıaınele 

ım'iıuırluAıı snu fn ıa  üakU d i lm iş  ve İ):U tarilıiıı- 

d ' d(' bil- deıvce yükseli ilmiş oUhığuııdaıı ve 

şimdiye kadar da hu sufelle is t ihdam (‘d i lm ek 

le l)uiuııdu,''>’undan  balısile 1(>krar tekaüde irea- 

ında şimdik i füthe ve sim fi üz(‘r in(h ‘iı yeniden 

v(‘ D iunaralı kanuna  ŝ ıjı-e l(>kaüd maaşı-

iMiı h(‘sal) V(' tahsisini ist(\ven Şevkin in  Yüksek 

Ueislijîe suınnuş o lduğu  arzuhal, eneünıene ve- 

riluK'lcle Mill î  M üda faa  vekâl('tin(* “•öndei'ilnüşti. 

(ieh'iı karşılık okundu  v«' icabı «»(irüşüldü; 

Y ü k s e k  .Meclisin ( î ! ) - ! - snyrlı karar ında  : (Mü- 

t ' ‘kr'itl('rd('n ask(‘rî mc'mnr s ın ıf ına  nakledih'U- 

h'i’in lekaüd(‘ avdeth'rinde KiS:} sayılı kanu ıuu ı 

7 nci m add( ‘si nui(*ibİH(*(‘ tekaüd nıaaşlai'inın 

hesal) edünu'si) kabul i'dilmiş oimasnuı ^‘öre bu 

karar d ış ında nuuunele yap ılmas ına ve binaen- 

al(*yiı (lih'ğinirı y('rine ı^etii'ünu'siıu' imkân ol- 

madru;nıın Sevki\e an lat ı lmas ına kara i ’ verildi.

Karar \o. K. tarihi

20 - I V - l!):Ui

1511 Djhâver.

1494 Afyon Karahisar ce

za evinde.

Evrakının yeniden 

tetkikile cc'za.sınıu in

dirilmesi.

Hakkında verihMi hükme ait dosya yelliden 

incelendiği takdirde müeriniiyetini mucip olan 

su(,‘un ne fiibi sevaikle husule f^eldiğine kanaat 

fietirilerek cezasının indirileceğine emin oldu

ğundan hahsile bu tetkikatın tekrar yapılma

sını isteyen Dilâverin Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu arzuhal okundu.

Dilâverin evvelce de göndermiş olduğu arzu

hali üzerine encümence Adliye vekâletinde bu

lunan dosyası üzerinde yapılan tetkikat sonunda 

dileğinin yerine "etirilmesine imkân buluna

mamış ve keyfiyet bu husu.;taki kanunî sebeb vv 

delillerden bahsedilmek suretile 174 sayılı ve 

2 :’) - 1 - lî'oO tarihli karai'a bağlanarak kendisine 

de bildirilmişti:

Bu kere gönderdiği arzuhali üzerine mesele 

tekrar Adliye vekâletinden davet edilen salâhi

yeti i müdür olduğu halde arzuhalde yazılı olan 

müddealar tetkik olunduktan sonra icabı görü
şüldü •

Fortunzade Yusufu teammüden öldürmek 

suçundan dolayı Ordu ağır ceza mahkemesince
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebepten verildiği

nıııhnkiMiıosi yapılan 1 )ilâv(‘riıı, takdirî sebepler 

kabul edilmek suret il e ölüm cezası yerine ferî 

cezalarla birlikte 24 sene ağır hapse konulmasına 

ka ra r  vei'ihniş ve bu kaı-ar Temyiz mahkeme- 

siııee d(‘ tasdika iklij'an etmiş bulunmasına ve 

yenid('iı yapılan a ra ş t ı rm a  iK'ticesinde iddiası 

^ibi muhakemenin cereyanı tarzında bir uy- 

p:unsuzluk görülememiş ve binaenaleyh verilen 

bu cezanın indirilmesini mucip kanunî sebep te 

bulunmamış olmasına göre dileğinin yerine 

getirilmesine imkân olmadığnıa ve keyfiyetin 

tekrar kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

345 20 - IV - 1936

Reis 

Giresun 

t. Sökmen

M. M.

İstanbul 

Z. Karamursal

Kâ.

Samsun 

M. Ulan

Antalya Bursa Çoruh

T. Sökmen M. F. Gerçckcr A. Akyüz

Denizli 

S. T Ursan

(tümüşane

Erdoğan

İsparta

Mezun

Ordu

/. ( amas

Sivas 

Z. liaşara
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824

873

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve ot.ur- 

dukları yer

A. Seni

Hariciye şifre mü

dürlüğünden nıüte- 

kaid.

Evkaf apartmanı ka

pı 3, kat 4, daire 5 . 

Ankara.

Arzuhal hulâsası Eilcümen karan ve ne sebepten verildiği

Tekaüd ikramiyesi

nin verilmemesin

den şikâyet.

11;)i'i(‘iy(‘ şifi ' f<ııhi'si şefliğ inden tekaüd 

edilm iş ise de h izmet m üdde t i  30 seneyi geytiği 

halde ik)'anıiyes verilmediğ'inden şik;lycl edrn 

S(‘n in in  Yüksek sleelise sunmuş o lduğu  arzuhali , 

»‘iKMİmene vei’iln .'kle Haric iye vekâletine gön 

derilm işti.

(ielen karşılık okuııdu \v ieabı görüşüldü:

Arzuhal saîıini 15 yaşmda iken memuriyete 

intisal) ettiği lar;hi göz önüne geliı-ı-rek hizmet 

müddetinijı :»() si'ncyi ^eetiğini \'v hu itibarla 

ikı-amiy(‘ye istih;-ak kcshelliğini iddia etmekte 

is(' (h* sîîNîlı 1(‘kaüd kaııununuıı 2 nci

maddesinin sor fıkrasııuhı : (Mülkî ve askerî 

ım'inurlann ‘J() yaşına vusuHuuh'n evvi'l g('(;en 

hizmetleri Ickaü.l müfhh'tinc nıahs\ıl) edih'nu'z) 

deniLmekte olmasına vc Şeninin 1287 tarihinde 

Istanhuhhı doğmuş bulunmasına v(> ikramiye 

ve 1ekaü(l(‘ esas olan lıiznu't müddetinin faz

lalığından mütevellid bir luık ve binaenaleyh t(‘- 

kaüd muam(‘l(‘sinin bir fi'ri olup bu nuuuni'- 

h'de tatbik edilen ahkâma tâbi bulunmasına gö

re kendisirİH 2C yaşından (ince yapmış olduğu 

hizmetlei-in ikramiyeye istihkak iein mü<‘ssiı- 

ohnnıyacağının bu itibnıla dih‘ğini?ı yeı-im* 

gı-tirilıiK'sim' kanum'u imkân olmadığının ken

disine bildirilnu fine kai-aı- veı-ildi.

Karar No. K. Tarihi

21 - IV - l ‘):3()

84fj Mustafa Naleaeıoğul-! Polis meslekine a- 

895 larından Hidayetoğ- Inunası, 

lu.

v\hiviran mahallesin

de.

Kırşehir.

Polis mcsh'kıne giı-mek ai’zusunda olduğun

dan ve lâzımg('b'n şeı-aiti de haiz bulunduğun

dan bahsiIc bı arzusunun yerine g('tirilnu'sine 

delâlet edi'üu'sini ist(\v('iı Mustafannı \"üks(‘k 

R('is]iğ(' sınımuş olduğu arzuhali, encümene v(>- 

j-ilmekle okundı. ve icabı göı-üşüldü;

Dahilî nizamnamemize göı-e vatandaşların 

kanunsuz v(' )ii,,ams]z muamelelei'den şikâyet- 

i(*rini mntazaıni;un olarak ^ '̂^dikleri arzuhalleri 

intru; ile mükell. f olan encümenimizin, bu gi

bi liizmet i.steyi nler hakkrnda delâlette bulun

ması salâhiyc'ti dahilinde olmamasına ve esaseJi 
memur tayini hcsusu vekâletlere mevdu işlerden 

buluTimasına göre bu hususta usulen merciine
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" r t  i  Arzuhal verenlerin
e

g ^  i adı, sanı ve ot ir-

^  dnkları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

i nüiracîiat ('tmosi lAzınıgolocc^iııin ^lustafaya bil-

I dii'ilmosino kai-nr vofildi.

Karar No. K. Tarihi

4091 Muammer. Hapishaneden ket;i-

6893 Beypazarı hapisane- letle çıkarılması, 

sinde.

:U7 21- IV -1936

Ah'vkur l)ulund\i‘>u Hoypa/ai'i luıpisanesin- 

d('n kot’aU'tIc hırakılınasını islcyon M uammerin  

Vüksc'k R e i s i s u ı ı n u i i ; !  olduğu arzuhal, eneü- 

DUMH' vcrilım'kle kcyfijM't Dahiliye vekâletine 

ynzılmi!;itı.

(ielen karşılık okundu ve ieabı «görüşüldü:

Muamıııeı- ve arkadaşı N urin in , vazife lıalin- 

d(' bulunan jandaı-nuıları dövmüş olmalarından 

dolayı H(\vpazarı Asliye mahkemesinee mevkufen 

yapılan d ıuuşına ları sonunda her kişinin de 

ilîiş'-ı- ay on l)eş(>r j>ün hai)isl('r!n(î ve kendilerîn- 

den altışaı- lira |)aı-a cezası alrıunasına karar 

verilmiş olduj>:u \e şu kadar ki, mahkînniyelle- 

rini m(‘vkui‘en ikmal etmiş olduklarından dola

yı serl)('s1 bırakıldıklaı-ı anlaşılm ış ve şu halde 

dih'kleri hakkrnda \'a|)ila(‘ak muanu'le kalm a

mış olmakla kt'yfiyctin kendilerine bildirilmi'- 

sin(‘ karar v(wildi.

Karar No. K. Tarihi

:U8 21 - IV -

734 Vahide ve Aziz Tek- 

7B2 baş.
, Criresun.

Ziraat bankasına o- 

lan borularının tak

site bağlanması.

Ziraat bankasına ellerindeki nmlların ii)otek 

edilmesi mukabilinde bor(^landıkları parayı ve

remediklerinden ve bu borçlan da esasen ziraî 

borçtan madud olduğundan bahsile bu malların 

ellerinden çıkmasına meydan verilmemek üzei-e 

borçlarının taksite bağlanmasını isteyen Vahide 

ve Aziz Tekbaş taraflarından Yüksek Keisliğe 

sumılnuış olan ar/uhal, eneümeiıe vei'ilmekle 

Ziraat vekâletine gönderilmişti:

(İelen karşılık okundu ve icabı pförüşüldü:

Bu borcun şekline ve eldeki evrak ve kuyuda 

göre ziraî olmayıp ticarî mahiyette olmasından 

dolayı ziraî borçlar gibi uzun vadeye bağlanma

sına imkân olmadığı anlaşılmış ve l)u itibarla 

Vahide ve Azizin dileklerinin yerine getirilmesi
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

6 ^

708

Bekir ve Selim Ne- 

ciboğlu.

Emirdağı ilçebaylı- 

ğı Zent köyünden. 

Afyon ilbaylığr.

Ziraat bankasına o- 

lan borçlarının va

delerinin uzatılması.

709

755

Memed Nuri. 

Selâtinoğlu mahalle

si Burç sokağı No.

11 evde.

İzmir.

kabil olmamış bulunmakla keyfiyetin kendilerine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

349 21- IV -1936

Ziraat bankasına olan borçlarını bazı zaru

rî lıalleı- dolayısile veremediklerinden bahsile 

256H sayılı kanun ahkâmından istifade sahası 

‘;enİ!;;lot ilerek bu borçlarından % 60 şının tediye 

müddetinin hiç olmazsa 936 senasi nihayetine 

kadar uzatılmasını isteyen Selim ve Bekir ta

raflarından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, 

encümene verilmekle Ziraat vekâletine gönderil

mişti.

(Jelen karşılığa bağlı olan Ziraat bankası 

umum müdürlüğünün yazısı okundu ve icabı gö

rüşüldü :

2566 sayılı kanuının sureti tatbikına dair 

olan izahnamode (Bu kabil borçların % 40 ı 

1934 malî senesinde (klondiği takdirde % 60 ı 

vo 1935 malî sonesinde % 60 ı ödendiği takdir

de /̂r 40 1 t(‘i-kin olunur) denilmekte olmasına 

göre 1934 ve 1935 senelerinde bir gûna tedi- 

yatta bulunmayan arzuhal sahiplerine bu sarih 

hükümler karşısında bir kolaylık yapılmasına 

imkân olmadığı anlaşılmış olmakla keyfiyetin 

Selim ve Bekire bu suretle bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

350 21 - IV -1936

Kardeşinin borcu

nun kendisinden tah-' 

sil edilmesinden şi- | 

kâyet. 1

JCardeşiîU' bore gösterilen ])araların kendisi

nin evi satdnuık ye maaşına haciz konmak sure- 

tile tahsiline kalkışıldığından bah.sile işinin in

celenerek düzeltilmesini isteyen Memed Nuri- 

nin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, 

encümene verilmekle Adliye vekâletine gönde

rilmişti.

delen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Memed Nurinin katileşen iki ilâm mucibin

ce mahkeme masraflarile birlikte 693 lira 69 ku

ruş borcu olup bundan bir kısmı tahsil edilerek 

282 lira 29 kuruş kaldığı ve kendisinin derme- 

yan ettiği tediye vaziyetinin de mahkemece tet-
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'3 j Arzuhal verenlerin 

sam ve otur- 

^  i dukları yer

Arzuhal hulâsası

931
982

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

kik cdilorek reddolundıığu ve kalan borcu i<̂ in 

('vindoki (‘şya haczcdilnıişso de ınalıcuz inallar 

hakkında atkılan istihkak davası üzerine icra 

takibatının nuıhakeme sonuna kadar durdurııl- 

nnif̂  olduğu anlaşıbnış ve mahkemeye intikal 

eden bu mesele hakkında verilen hükümlere gö

re nuıam('le ifası zarurî olup bu hükümlerden 

!;iikâyet mahiyetinde olan l)U dilek hakkında en

cümence ya))ilacak muamele bulunmamış ol

duğundan keyfiyetin bu suretle Memed Nuriye 

bildirilmesine kai-ar verildi.

Karar No. K. tarilıi

351 21- IV -1936

84 l Sabiha. On yedi lira için ko-

890 Hayrettin çavuş ma- casının tevkif edildi- 

hallesi Ayin sokağı, ğinden şikâyet.

No. -7 .
İstanbul - Üsküdar.

Yedi çocuk babası olan zevci Saibin zimmeti

ne geçiripte maaşından kesilmek suretile öde

tilmiş olan on yedi lira için mevkufen muhake

mesine karar verildiğinden bahsile çoluk çocuk 

kahnamaları için buna meydan verilmemesi-a(

ni isteyen Sabihanın Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu arzuhal, encümene verilmekle Adliye ve- 

kfdetine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve ical)i görüşüldü: 

İstanbul Mezad idaresi münadilerinden Sa- 

ibin, ikinci sorgu hakimliğince yapılan ilk araş

tırma sonunda tahsil ettiği resme aid makbuzun 

dip koçanında hile yapmak suretile zimmetine 

para geçirdiği anlaşılarak son tahkikatın açıl

masına karar verildiği ve kendisinin 1609 sayılı 

kanuna göre tevkif edildiği anlaşılmış ye Saib 

hakkında tatbik edilen bu işte bir kanunsuzluk 

görülmemiş olmakla arzulıali hakkında encümen

ce yapılacak bir muamele olmadığının Sabihaya 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K, tarihi

352 21-IV -1936

Mahmud.
Çavuşoğlu mahalle

sinde.
Malatya.

Yurtluk istihkak ve

sikasına karşı emlâk 

verilmemesinden şi

kâyet.

1934 sayılı kanun meriyet mevkiinde iken 

yurtluk ve ocaklık ve emlâki mazbuta mukabili 

müstahaklarına verilen bono senetlerinden 160 

liralığını satın almış ve buna mukabil millî em

lâk verilmesi için müracaatta bulunmuş iken 

muamelesinin uzatılması neticesi olarak istediği 

emlâkin verilmediğinden bahsile istihkakınııı
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Enciinıen karan ve ne sebepten verildiği

ya a ltm  lira, v(!yahut (Miılâk ve arazi vc'rilnıek 

suıvtilo tesviyesini isteyen Diyarbekirli Mah- 

ımuhıu Yüksek Reisliğe sıınmuş olduğu arzuhal, 

eiH'üıiH'iıo verilıiK'kle Maliye vekâletine j^öndo- 

rilmiı^ti.

(ı'('len kars;>ılık okundu ve ieahı görüşüldü:

i\lahınudun devi’eiı temellük ettiği yurtluk  

istihkak vesikahıi’nıa karşı k('ndisiıu' verilııu'- 

sini ist(*(liği eınlî'ık ve araziy<‘ aid ıınıaınelejıiıı 

144;] sayrlı kanun meriyet mevkiinde iken iknud 

edilmemiş v(> soni'adan <;ıkan 2K0H sayılı kainin  

mueihinee hu istihkak nnıkahilinde emlâk ve 

aı-azi verilnuvsi usulü kald ırılarak Hazine bono

su verilmesi (>sası kahul edilmiş olmasına jU(iı-e 

istihkaknıın a lim  liı-a v(\va emlâk ve aı-azi ve- 

ı-ilnu'k suretile tesviyesine* imkân olm adığıınn  

kendisi)ie hildirilınc'sine karar vei'ildi.

Karar Xo.

.‘55:]

K. taıihi

21 - IV  - lî)3(;

665 Ahmed ve ar. Ziraat bankasına o-
711 Yukarıdere ve sair lan borçlarınnı tak-

köylor ihtiyar heyet- sitlendirilmesi. 

leri.

i I l g a î î .

Ziı-aat bjuıkasına olan boi’e lannn ı taksite 

hağlatuııası dilcğitıe (hıir lljiaz (;if1(;ileı-inden Ah- 

ııu'd ve aı-k{i:İ !şlarıııiM Yüksek Reisliğe sunııuış 

oh luk la ıı aıvuhnl, eneünu'iıe vcı-ilmeklo Ziranl 

vekâletine yöıulerilm işti.

(Jelen kai-şılığa bağlı olan Banka unnnn m ü

d ür lüğünün  ya;.İSI okundu v e  icabı jrörüşüldü ;

2814 sayılı kanun, 031 envanterinde yazılı 

olupta neT'('k yt'ni senede bağlanmak sui'C'- 

lil(\ }iei‘(‘k (loğı-udaiı doğruya teeil edil

mek ş(‘klile devredile oelen boreların tak- 

sitU'ndiı-iliıH'siııi âm ir olup halbuki bu ar

zuhal sahi])leiinin borelarnıı tamamile ka- 

pat!]) bitirdikten bir müddet sonra, Î)3:J so

nesinde, yeni senetlerle ve yeni şartlarla tek

rar borehuıdıklaı*! anlaşılmıştı!*. Binaenaleyh 

kanunun (*ok sarih olan hüküm leri karşı.sında 

borelarınm taksitlendirilmesine imkân olmadı- 

ğnnn kendilerine bildirilmesine karar verildi.

Karaı- No. K. taı*ihi

354 21 -1V-1‘J3G
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1021
1074

Mahmud Üstün. 

Artvin eski 2 n<*i 

komiseri. 

Gümüşane.

Hakkı olan ikinci 

komiserliğe (,*ıknrıl- 

ması ve a(jık maaşı 

verilmesi.

651
Ö94

İbrahim Oğuz.

Eski düyunu umu

miye memuru.

Nar köyünden. 

Nevşehir.

Artvinde ikinci komiser olarak istihdam edil

mekte iken haksız yere kaydi silinmesi üezerine 

iki sene kadar açıkta kaldıktan sonra Gümüşa- 

neye ü( .̂üncü komiser olarak tayin edilmiş oldu

ğundan bahsile açıkta kaldığı müddete aid ma

aşlarının verilmesile beraber müktesep hakkı 

olan ikinci komiserliğe de naklini isteyen İNlah- 

mud Üstünün, Yüksek Keisliğe sunmuş olduğu 

arzuhal, encümene verilmekle Dahiliye vekrde- 

tino frönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı frörüşüldü:

Mahmudun A:rtvindeki vazifı^inde ik('n 

mesleke yakışmıyacak bazı ahvale cün^t etliği, 

yapılan tahkikat ile meydana çıkması üz(M-ine 

kaydı terkin edilmişsede bihlhara Büyük Millet 

Meclisi memurin muhakemat encümenince meni 

muhakemesine karar verilmesine ve şu kadar ki 

polis memurundan merkez memuruna kadar ter

fi edeceklerin imtihan olunmak suretile muvaf
fakiyet ihraz etmeleri polis -nizamuamesinin otuz 

ikinci maddesi ahkâmından olup Mahmudun ise 

bu maddedeki sarahat hilâfına olarak ikinci 
komiserliğe imtihansız ^çeçirilmiş bulunmasına ve 

usulsüz olarak vilâyetçe yapılan l)u terfiin mük

tesep bir hak teşkil etmiyeoeğine binaen koıuli- 

sinin üçüncü komiser olaraik Gümüşaneye tayin 

olunduğu ve kaydi terkin edildikten sonra be- 

raot veya meni muhakeme karan alanlara acık

t ı  kaldıkları zamana aid maaşlarımın verilmesi 

için bir hüküm olmamasından dolayı kendisine 

açık maaşı verilmesine de imkân olmadığı anla

şılmış ve bu itibarla Mahmudun yaptığı şikâ

yette bir isabet pförülmemiş olmakla keyfiyetin 

bu suretle kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

355 21- IV -1986

Bir memuriyete ta

yini veya tekaüd 

maaşı veyahud ikra

miye verilmesi.

Nevşehir mülşa varidatı mahsusa eski me

murlarından İbrahim tarafından Yüksek Reisli

ğe sunulup encümene verilen arzuhalde:

Varidatı mahsusanrn ilg:asTndan beri bir me

muriyete ta.yin kılınmadığı fribi yaptığı hizmet

lere karşı kendisine tekaüd maaşı veya ikramiye 

de verilmediğinden şikâyet edilmesi üzerine bu 

arzuhal Maliye vekâletine gönderilmişti.
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i Arzuhal verenlerin 

I adı, sam ve otur- 

i duklarr ver

Arzuhal hulâsası

947 Muzmer.

'ggg^i 1 2  - x ı  - 1 9 3 5  tarih

j ve 1201 mahreç No. 

' lı tel sahibi. 

Erzurum.

Erzurum Adliyesiıı- 

deıı şikâyet.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü : 

İbrahimin hizmet müddeti 25 seneden az ol

masına göre kendisine tekaüd maaşı bağlanma

sına veyahud ikramiye verilmesine ikanunî imkân 

bulunmamıştır. Bir memuriyete tayini lıakkın- 

daki dileğine gelince:

2658 sayılı kanunun birinci maddesi muci

bince açıkta ve açık maaşı almakta bulunan me

murlar varken bunların dışında memur alına- 

mıyacağı vekâletten bildirilmekte olmasına ve 

esasen memur tayin ve istihdamı hususu merci

inin takdir ve salâhiyetine bağlı olup bu ciliotin 

encümene taallûku olmamasına göre bu arzuhal 

hakkında encümence yapılacak muamele olma

dığının İbrahime anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

356 21- IV -1936

Erzurum adliyesinden şikâyet yolunda ba

zı ifadeyi havi Muzmer imzasile Yüksek Reis

liğe çekilen tel yazısı encümenimize verilmekle 

Adliyo \'('kâletiiR‘ göıuliM-ildi. (lolon karşılıkta: 

Muzmerin Tortum posta ve telgraf müdür

lüğündeki ihtilasından dolayı altı sene iki ay 

yirmi gün ağır hapse mahkûm olarak evrakının 

Temyiz mahkemesine gönderildiği ve bu sıra

da avukatının müracaati üzerine mütehassısa 

muayene ettirilerek kendisinin ruhî hastalığa 

müptelâ olduğu anlaşılması üzerine adlî tabib 

işleri müessesesine sevkedildiği ve Muzmer ve

kâlete de bir takım şikâyetlerde bulunmuş ise 

de vaki olan tebliğlere rağmen bu şikâyetler için 

maddo tayin ötmemiş vo l)ilâhare şikâyetinin 

hapishane müdürüne hasır ve tevcih eylemiş ol

duğu ve şahsına taallûku olmayan ve esbabı 

sübutiye gösterilmeyen ve asılsız ve garaz mah

sulü olduğu hissedilen bu ihbar ve şikâyetler 

hakkında Muzmerin ruhî hastalığa müptelâ olup 

olmadığı adlî tipi işleri müessesesince tesbit 

olunmadan bir muamele yapılmasına mahal gö

rülmediği bildirilmiştir.

îcabı görüşüldükte:

Yüksek Reisliğe çekilen bu telgrafta da şi

kâyeti mucib olajı ahval hakkında madde tayin 

edilmeyerek müphem ifadelerde bulunulmuş ol-
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420S

7012

Mehnıed ve ar. 

Burhaniye köyü ih

tiyar heyeti.

Afvon Karahisar.

Ziraat l)aukasııını, 

tarlalarım yok ]>aha- 

sına satmağa kaJkış- 

tıp;ındaıı şikâyet.

1483 Muhittin Raşid. ! Devlet şûrasından 

J552 Hariciye vekâleti aldığı ilânını lenfiz 

konsolosluk ve muh- | edilnıeuıesinden şikâ- 

j  telit hukuk dairesi j yet. 

i  şefi. j

masnıa ve vekâletin karşılığnıdaki yazılara gö

re encümence de bu hususta yapılacak bir mua

mele bulunmamış olmakla keyfiyetin bu suretle 

Muzmere anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

357 21 - r V - 1936

Kuraklık yüzünden veremedikleri ])orçları- 

nı tahsil için Ziraat bankasnnn, tarlalarını gayet 

ucuz l)edelle satmağa kalkıştığından bahisle hiç. 

olmazsa l)orçlarmın taksite bağlaınnasını isteyen 

afyon çiftçilerinden Memed ve arkadaşlarının 

Yüksek Reisliğe sunmuş oldukları arzuhal, en

cümene verilmekle Ziraat vekâletine gönderil

mişti.

Vekâletten gelen karşılığa l)ağh olan banka 

ınnum müdürlüğünün tezkeresi okunduktan ve 

bankadan encümene davet edilen salahiyetli mü

dürün verdiği izahlar dinlendikten sonra icabı 

görü

Sonradan çıkan 2814 sayılı kanun bu gibi 

boi’(;ların taksitlendirilmesine müsaid bulunma

sına mebni bu arzuhal sahiplerine bankaca bu 

kanunun hükümleri dairesinde tebligat yapıldı

ğı ve kanunun tayin ettiği müddet içinde müra

caat ederlerse teffiz edilen arazinin kendilerine 

verilerek borçlarının da müsaid şerait dairesin

de taksitlere bağlanacağı anlaşılmıştır. Bina

enaleyh vakit geçmeden bankaya müracaatte 

bulunmaları lüzumunun arzuhal sahiplerine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No K. tarihi

358 21 - IV - 193G

ila r i(‘iy(' v(‘kâl('1 itıdcMi istt'diği 2 000 küsur 

lirim in tesviyesi hakkında Devlet şfn-asına aç- 

liHş cldıığıı (hıva üzerint' verih-n kararı Vekâ- 

K'l tahakkuk ve tediye» dairesinin bir lakım  te

vil v(' tefsir yollai’ih* t('iıfiz etnie<liğind(>n şikâ

yet (‘den l\()iısoh)shık w  muhtelit hukuk dairi'si 

şefi M ulıitliıı ivaşid tarafnıdan Vüksek Reisli

ğe sunulmuş olan arzuhal, encümen(‘ verilmek

le keyfiyet Hariciye vekâletinden sorulmuş ve
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salahiyetli müdürün oncümene frönderilerek bu 

işi iznh etmesi de yazılmıştı.

Fiiıcümene gelen Zat ve tahakkuk dairesi 

ş(‘fi tarafından verilen izahlar dinlendikten 

ve vekâletin Zat işleri dairesi ifadesile yazıpta 

hu daire şefinin eneütnendeki sözlerini hemen 

aynen ilıtiva eden karşılık ve buna bağlı mü- 

dafaanameleı- ve Devlet şûrasından alınan karar 

sureti okunduktan sonra ieabı görüşüldü:

Zat işleri şefinin, Muhittin Raşid tarafın

dan istenilen bu para hakkındaki iddiaların, 

bir takım sel)epler göstererek mecruh olduğu 

ifadesine karşı Muhittin Raşid de bu talebini 

tevsik mahiyetinde encümene bir takım (>vrak 

ve vesaik ibraz etmiş ve hakkının bu vesaika isti- 

nad etmekte olduğu anlaşılmış ise de bu bap

taki arzuhal muhteviyatı. Devlet şûrası Deavi 

dairesi kararının infaz edilmemesinden şikâ

yeti tazanmıun etmekte olmasına göre bu vesa

ikin encümence ayrı ayrı tetkikına mahal gö

rülmemiştir. Deavi dairesi kararının şekil ve 

mahiyetine gelince:

Muhittin Raşidin avans açıklarından on iki 

kalemde ceman 1570 lira 47 kuruş, muamelei 

mahsubiyesi icra edilmediği iddiasile, kendisine 

zimmet çıkarılmış ve bunun maaşlarından ka- 

tiyat icrası suretile tahsili cihetine gidilmiş ol

duğundan ve halbu ki, bu zimmetlerden beri bu

lunduğundan ve bir de merkeze naklinde teslim 

etmiş olduğu 1627 lira 13 kuruşluk evrakı sar- 

fiyeden mahsup bakiyesi evrakı müsbite esmanı 

olan 558 lira 73 kuruşun da red ve iade edilmesi 

muktazi bulunduğu halde iade edilmediğinden 

bahisle Devlet şûrasma açtığı dava sonunda 

müddeiumumi tarafından: « Mündericatı evraka 

nazaran davacı hakkmda yapılan muamelede ka

nunî isabet olmadığı» yolunda mütalea ve ka

naatte bulunulması üzerine Birinci deavi dairesi 

heyetince mesele incelenerek « Muhittin Raşidin 

maaşlarından tevkifat yapılmasındaki kanun

suzluk zâhir olduğundan bu muamelenin usulü 

mevzuaya riayetsizlik noktasından bozulma

sına» karar verildiği görülmüştür.

Gerçi Zat işleri şefi, bu baptaki Devlet şû-
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! 1 1 rası kararında Muhittin Raşidin maaşından ya-

8V4

“923

Aziz ve Süleyman 

îınamzade.

Tüccar.

lîalıkesir.

pılan ve cüzî bir paraya aid bulunan miktarın 

katındaki yolsuzluktan bahsedildiğini ileri süre

rek bu kararın tam bir vüzuhu haiz olmadığını 

ihzar etmek istemişse de maaştan kesilen para 

vekâlet tahakkuk dairesile Muhittin Raşid bey

ninde tahaddüs eden hesab ihtilâfından ileri 

gelmiş olup, Muhittin ise, bu muamelenin ye

rinde olmadığı iddiasını ortaya koyarak bundan 

mütevellid alacaklarım istemekte olmasına ve 

Devlet şûrası kararında da bu muamelenin mev

zu usule uygun olmadığı yazılı bulunmasına gö

re encümen bu kararda bir vuzuhsuzluk görme

mekte ve çünkü müddeiumuminin ifadesi mak

sadı tamamile açık olarak ortaya koyduğu gibi 

Deavi dairesi heyetinin de buna istinaden karar 

verdiği anlaşılmaktadır. Şu kadar ki, vekâlet 

Devlet şûrası kararının lâzımgelen vuzuhu haiz 

olmadığı iddiasında bulunuyorsa, kararın usulü 

dairesinde tavzihini istemek veyahud icap eden 

delilleri ortaya koyarak iadei muhakeme tari

kini ihtiyar etmek hakkım kanunen haiz bulun

maktadır.

Encümenimiz hâdiseyi bu şekilde mütalea 

ettikten sonra nihayet ortada kaziyei muhkeme 

halini almış bir Devlet şûrası karan bulunma

masına Devlet şûrası deavi dairesi kararlarının 

gerek olbaptaki kanunu mahsusuna gerek Yük

sek Meclisten çıkan 803 sayılı karara göre kazaî 

ve katî mahiyette olup tenfizi icap etmekte bu

lunmasına binaen bu kararın tazammun ettiği 

hüküm neyi emrediyorsa o dairede muamele ifa

sı lâzimeden olduğuna ve keyfiyetin Hariciye ve- 

kâletile Muhittin Raşide bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar No. K. Tarihi

359 22 - IV - 9316

Afyonlarının alınma

sı veya ihracına mü

saade edilmesi.

Balıkesir tüccarından Aziz ve Süleyman ta

raflarından Yüksek Reisliğe sunulup encümeni

mize verilen arzuhalde: İnhisar idaresinin, elle

rinde afyonlan olanların Avrupaya mal gönder

memelerini ve bu malların idarece alınması mu

karrer olduğunu ilân etmesi üzerine kendüeri 

de diğer tüccarlar gibi beyannameli mal almış- 

larsada idare bu mallan sonradan almadığı gibi
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mallarını liarice göndermek imkânı da ortadan 

kalkmış olduğundan ve bu yüzden bankaya küllî 

faiz vererek mutazarrır olmuş bulunduklarından 

’ bahsile bu malların ya inhisar idaresince alınma

sı veyahud dışarıya gönderilmt'sine müsaade 

olunması istenilmektedir.

Bu arzuhalin İktısad vekâletine j>'önderil- 

! mesi üzerine gelen karşılık ve buna bağlı olan 

Uyuşturucu maddeler inhisarının yazısı ile izah- 

' name sureti okunduktan sonra icabı görüşüldü;

! Pahalıya mal olan eski afyon sahii)l(“riıu' ida- 

I renin en çok yardımı yapmış ve inhisarın te

essüsünden 1 - I - 1934 tarihine kadar tüccar 

tarafından aski sene istoklarından Avrupaya 

236000 kilo ihraç edildiği gibi inhisar idaresi de 

yine bu mallardaıı 6,35 İra fiatla 12r)000 kilo 

ve sonradan da kilosu 9,50 liradan 90000 kilo 

satın almış olduğu ve bu ' yardıma rağmen daha 

fazla para edeceği kanaatini taşıyan tüccarın 

mallarını satmayarak bekletmeği yani speküle 

etmeği tercih etmiş oldukları ve yine idarece 

tüccar elinde kalan bu mallardan senede beş yüz 

sandığını harice sattıkça bedelinden, bütün mas

raflara karşdık % 15 tenzil edildikten sonra üs- 

tarafının sahiplerine ödemek esası konulmuş bu

lunduğu anlaşılmıştır.

îcabı görüşüldü:

Eski seneler mahsulü af3'on sahiplerine müm

kün olduğu kadar yardımda bulunulduğu gö

rülmekte olmasına ve bundan fazla yardım iHİi- 

lebilmek için afyon yetiştirmekte olan çiftçile- 

j'iınizin ihmali icah etmekle' olup bu da doği'U 

olmayacağına’göre bu arzuhal hakkında yapıla

cak muamele olmadığının Aziz ve Süleymana an- 

latdmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

1 360 21 - IV -1936
Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza

Giresun İstanbul Samsun Amasya Antalya Bursa
î. Sökmen Z. Karamursal M. Uluş t. H. Mumcu T. Sökmen M. F. Ger(;(:l;er

Aza Aza Aza Aza Aza Aza
Çoruh Gazi Anteb Gümüşane İstanbul îsparta ^Mardin

A. Akyüz M. Şahin Ş. Erdoğan A. Barlas Mezun A. Şatana
Ordu Srvas Van

tsmaü Çamaş Ziya Başara İbrahim Arvas
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A. Hamdi Salihoğlu. 

Taraklı nahiyesi Ha

cı Murad mahallesin

de.

Geyve.

Hüseyin Fevzi ma

lûl ^azi.

Emekli yüzbaşı. 

Karşıyaka Muradiye 

sakak 17/1 - A. 

îzmir.

Devlet şûrasmca red

dedilen dileklerinin 

tetkiki.

(jeyvenin Taraklı öğretmeni iken haksız ye

re tasnye edildiğinden şikâyet eden Ahmet Ham

dı ile kendisine bağlanan malûliyet tahsisatının 

1 - i l i  - 192G tarihinde kabul ve tesviyesi lâzım 

y el irken kanuni olan bu hakkının taıııimadığın- 

dan balısile işinin incelenmesini isteyen malul 

gazi Hüseyin taraflarından Yüksek lieisliğe su

nulmuş olan arzuhaller encümene verilmekle 

okuııdu ve icabı görüşüldü;

liu vatandaşların daha önce Devlet Şûrası

na a(^tıkları dava üzerine Deavi dairesince di

lekleri tetkik edilerek davalarının reddedildiği 

aııhışılmış ve Yüksek Meclisten ç̂ ıkan 803 sayılı 

karara göre Deavi dairesi kararlarının kazai ve 

kati mahiyette olnuısı itibarile bunların encüme- 

nimizce tetkik ve tadiline imkân bulunmamış ol

makla arzuhalleri hakkında yapıjacak muamele 

olmadığının kendilerine anlatılmasına karar 

verildi .

İvarar No. İv. tarihi

361 27 - İV - 193Ö

138Q Mustafa özden. 

145Q Kaşık(^*ılar kapısında 

, No. 8 - 10 . 

İstanbul - Bayazıd.

Kendilerine yardım 

edilmesi.

İzmii'de Yunanlılar taı-afından sağ bileği sa

kat edildiğinden ve polisçe de hiy bir vukuatı 

olmadığından bahsile hava kurumunun mura- 

kipliğine tayinhıi isteyen Mustafa Özden ile Sa

ray t^'ekç^ilerinden iken Ali ►̂ amil tarafından 

muhtelif yerlere sürgün edilei'ek o vakitten 

beri muhtaç  ̂ bir halde kaldığından kendisine bir 

yardımda bulunulmasının esirgenüınemesi di

leğinde bulumın Hamit Özkan taraflarından 

Yüksek Reisliğe sunulmuş olan arzuhaller encü

menimize verilmekle okundu ve icabı görüşüldü: 

Dahilî nizamnamemize göre encümenimiz, 

vatandaşların haklarında kanun ve nizamların 

tatbik edilmemesinden mütevellit şikâyetlerini 

tetkik ile mükellef bulunmasına ve bu gibi di

lekler encümeni alâkalandırmayacağına göre bu 

arzuhalleri hakkında yapılacak muamele olma- 

dığnıın kendilerine anlatılmasına karar verildi.

İvarar No. K. tarihi

362 27 - IV  - 1936
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Hakkı ve ar. 

Tücardan binbir 

çeşid.

Adapazarı.
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Taksitle aldıkJarı 

malların geri alınma

sı.

994 I 

]'047'
Hüseyin Memodoğlu. 

Bulgaristan göçmen

lerinden. z 

Kömürlük köyünde. 

Adapazarı.

' Kurs açılarak’ ken- i 

dilerinin öğ r«ftmen i 

olarak yetiştiı illıtıelerij

Millî emlâkten müzayede ile ve taksitle al

mış oldukları emlâk taksitlerini veremedikleri 

cihetle tahsili emval kanununa tevfikan mallan 

hiiczedilmekte ve bu ise büsbütün perişan bir 

hale yirmeleriini mucip olmakta bulunduğundan 

bahsile hu emlâkin şimdiye kadar vermiş olduk

ları taksitlerini de istememek suretile geri alına

rak borçtan kuî’tarılmalarınr isteyen Hakkr ve 

arkadaşlarının Adapa/arından Yüksek Reisliğe 

sunmuş oldukları arzuhal, encümene verilmekle 

Maliye vekâletine gönderilmişti.

rjelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Bu mallar arzuhal sahiplerinin arzularile ve 

arttırma suretile üzerlerinde kalarak kanunun 

tarifatı dairesinde ihale edilmiş ve şimdi bunla- 

i'in satış aktile teayyün eden bedelleri üzerinde 

bir tenzil yapılamayacağı gibi geri alınmasına da 

mevzuat müsait bulunmamış olmasına ve kamın 

dışında muamele yapılması da kabil olmaması

na göre dileklerinin yerine getirilmesine imkân 

olmadığının kendilerine anlatılmasına karar ve

rildi .

• Karar No. K. tarihi

363 27 - IV - 1936

Bulgaristan göçmenlerinden Hüseyin ile Me- 

med taraflarından Yüksek Reisliğe sunulup en

cümenimize verilen iki arzuhalde

Bulgaristanın Türk okullarında öğretmenlik 

yaptıklarından bahisle kurs açılarak kendileri

nin yetiştirilmelerini ve ondan sonra da ilk 

okullarda çalıştırılmalarını istemektedirler.

Bu arzuhalin Maarif vekâletine gönderilmesi 

üzerine gelen karşılık okundu ve icabı görü

şüldü :

842 sayılı kanunun 7 nci maddesinde :

Yar öğretmenlik için en az orta tahsil 

şart konulduğundan, Bulgaristan özel öğretmen 

okulunda talebe iken son ders senesinde okulla

rının Bulgar Hükümeti tarafından kapatıldığı

nı arzuhalerinde yazmış olan bu iki vatandaş 

bu durumlarını isbata yarayacak kâğıtlarile ve

kâlete baş vurdukları takdirde tahsil derecesi

nin saptanacağının ve tahsilleri orta derecede gö-
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! rülürse ilk okullarda açık bir yere yar öğretmen

I olarak atanacaklarının kendilerine anlatılması-

i na karar verildi.

I Karar No. K. Tarihi

881

354 27 - IV -1936

930

Salaınon Bicaraııo. 

Uzun hafiz sokak 

No. 127 evde. 

Istaıılml. 

Haydarpaşa.

_____ . 1 _______

Hay i m Romano aley-, 

hine aotığı davanın | 

rüycti tarzından şi- i 

kâyet.

1225:

1284İ

1^40

1301

Mustafa Suphi.

Hacı Hızır mahalle

sinde No. 29 evde, 

îzmit.

Haksız yere hâkim

likten çıkarıldığın

dan şikâyet.

Ilayiıu Romano aleyhine açtığı 150 lira icar 

bedelinden mütevellit alacak davasında, müd- 

deialeyhin karşılık olarak yaptığı dava üzerine 

takdir edilen vekâlet ücreti miktarında nisbet 

olmadığnıdan ve ikinci defa açtığı 300 lira ala

cak davasının nisbetsiz reddedildiğinden ve sa- 

ireden bahsile şikâyette bulunan Salamon Bica- 

ranonun Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzu

hal, encümene verilmekle Adliye vekâletine gön

derilmiş idi.

delen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Karşılıkta uzun uzadıya verilen izahlara gö

re Salamonun şikâyet ettiği işin kazaî yollarda 

tetkik ve halledilmiş olduğu anlaşılmasına ve bu 

gibi katiyet kesbeden hükümlerin tetkik ve tadi

line encümence imkân görülmemesine l)inaen bu 

mesele hakkında yapılacak muamele olmadığı

nın kendisine anlatılma.sına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

365 27 - IV - 1936

Elâziz mahkemesi azalığında iken hakzıs ye

re hâkimler kanununun muvakkat maddesinin 

(A) bendine göre vazifesinden çıkarıldığından 

bahsile bu haksız ve yolsuz muamelenin düzel

tilmesini ve avukatlık hakkının verilmesini ve 

bu dileğinin icab ederse kanunî bir teklif ile 

teminini isteyen Mustafa Suphi tarafından 

Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, encümene 

verilmekle Adliye vekâletindeki sicilli üzerinde 

tetkikat yapıldıktan sonra icabı görüşüldü: 

Suphinin sicilline göre her bulunduğu yerde 

yapmış olduğu türlü işlerden dolayı meslekte 

bulundurulması caiz görülmeyerek 2556 sayılı 

hâkimler kanununun muvakkat maddesinin (A) 

fıkrasına göre hakknıda muamele yapılmasına
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

nıahsusî komisyonca karar verildiği ve bu su- 

ı-etle kendisinin vazifeden çıkarddığı anlaşdıııi!^- 

tır.

Avukatlık hakkındaki dileğine gelince:

Sicillcri ilihai’ile hâkiınliktejı (akardan vı* 

bu suretle memur olmak vasıflarnıı kayb(*den- 

leriıı avukat olmak için manevî vasıflarnıı da 

kaybetmiş (»lacaklaiTiıdan hâkiifdei’ kanununun 

(A) bendine jiöre hâkimlikten çıkardanlara, 

bu kanuıunı 2 nci maddesine ve G21 ve 778 sa

ydı kararlara tevfikan ruhsatname verilmesine 

kanunî imkân bıdunmamış olduğu f̂ ibi teşkilâtı 

esasiye kaıununnuza göre yurtdaşlai’a doğru

dan doğruya tesis ve tefsir istemek hakkı da 

verilmendştir. Binaenaleyh Suphinin bu dilek

leri hakknula encüınence ya])dacak muamele ol- 

madrğnıdan keyfiyetin bu suretle kendisine an- 

latdmasnıa karar vei’ildi.

Krar No. K. tarihi

366 27 - IV - 193G

522 M. Te\̂ ik.

559 ' Mülga Düyunu umu

miye başmüdürü. 

Tepecik mahallesi 

Şeyh Eyüp sakağnı- 

da.

Çorum.

Altın ve gümüş ola

rak vermiş olduğu tc- 

kaüd aidatınnı ay

nen iadesi ve ikrami

ye verilmesi.

Düyunu umumiye idaresinde 42 sene hizmet 

etmiş ve maaşlarından altnı ve gümüş olarak te- 

kaüd aidatı vermişken şimdi kendisine kâğıd ])a- 

ra olarak bir miktar maaş bağlanmış olduğundan, 

altın ve gümüş olarak verdiği paraların aynen 

iadesini ve emsaline bir çok ikramiyeler verildi

ği halde kendisi bundan da Tnaln*uTn bırakddığın- 

dan bu dileğinin de yerine getirilmesini isteyen 

Memed Tevfikin Yüksek "Reisliğe sunmuş olduğu 

arzuhal, encümene verilmekle Maliye vekâletine 

gönderilmiş idi.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Verilen tekaüd aidatmın altın veya gümüş 

olarak verilmesi mevzuat haricinde olduğu gibi 

kendisinin tekaüd edildiği tarihte, 30 sene veya 

daha ziyade bilfiil hizmet edenlere ikramiye ve- 

rilmasine dair bir hüküm de bulunmamış olması

na göre her iki dileğinin yerine getirilmesine im

kân görülmemiştir. Ancak ]\Iemed Tevfikin te

kaüde sevktKİildiği zaman rnillî mücadelede ge

cen hizmetine mukabil maaşına zam yapıİTnadığı 

anlaşdmasına göre memurin kanununun malî
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d Arzuhal verenlerin

adı, sanı ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası

1

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3724

6522

Osman Mamioğlu. 

Muratlı nahiesinde. 

Borçika.

tarihinden itibaren 9 ay yirmi üç günlük Millî 

mücadele zammı olarak maaşına 35 kuruş eklen

miştir. Buralarının kendisine bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. Tarihi

367 27 - IV  - 1936

Cıümrük tarife farkı 

isteinimesinden şi

kâyet.

1 Borçekanın Muratlı nahiyesinden Mamioğlu Os- 

‘ man tarafından verilen arzuhalde: Kendisinden 

Gümrük tarife farkı olarak 3 000 küsur lira is

tenildiğinden ve halbuki ayni tarife farikı olmak 

ve ayni senelere aid bulunmak üzere Artvin tüc- 

carlarmdan istenilen paranın 1932 senesinde af

fedilmiş ve kendisinin de bunlardan farkı bulun

mamış olduğundan bahisle bu farkın kendisin

den de istenilmemesi diğeliğindc bulunmaktadır.

Kejrfiyet Gümrük ve inhisarlar vekâletinden 

sorulması üzerine gelen karşılık okundu:

Gerek bu karşılıkta verilen izahlara gerek en

cümence bu iş haikkmda yapılan tetkiklere göre 

meselenin şundan ibaret olduğu anlaşıldı :

Lozan ticaret muahedesinin 30 ağustos 1929 

senesinde meriyetten kalkması dolayısile bu mu

ahedeye müsteniden gümrüklerce yapılmakta 

olan ahdî tenzilâtın da o tarihten itibaren tatbik 

edilmemesi lâzraıgelirken memurlarca her nasıl

sa zühul edilmek suretile bu tenzilâtın yapılma

sından dolayı Mamioğlu Osmanın gümrükten ge

çirdiği mallardan noksan resim alınmış ve aradan 

vakit geçtikten sonra noksan alman bu resim 

kendisinden istenilmiştir.

Gerçi Gümrük ve inhisarlar vekâleti karşılı

ğında: Gümrükten geçirilen mallardan n(yksan 

almdığı sonradan anlaşılan paranm tahsilini em

reden 1723 sayılı kanunun 15 - V I - 1930 tari

hinden muteber olduğuna göre üç kalemden iba

ret olan bu noksanlardan ancak bir tanesi kanu

nun meriyetinden sonraya rastlamakla beraber 

tatbikatta bu kanunun meriyeti esnasında henüz 

tahsil edilmemiş bir halde bulunan bütün noksan

lara teşmil edilmdîte olduğu ve meselede mürurü- 

zaman keyfiyeti de varid olmadığı bildirilmekte-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve 

duklan ye:

Arzuhal hulâsası Euciimon kararı ve ne sebepten verildiği

dir. Ancak Artvin tüccarlarından })cş zatin ayni 

mesele hakkında Yüksek Meclise evvelce şikâyet

te bulunmaları ve hu şikâyeti mutazammın arzu

hallerinin de encümenimize lıavale buyurulmasr 

üzerine encümence İktısad ve Büt^e encümenlerin

den mütalea sorulmuş ve İktısad encümeninin 

ekalliyet reyi: bazı kanunî sebei)lere istinad ederek 

iiünırük idaresinin bu farkı istemeğe salâhiyeti 

olıııadiî>ı ınütaleasında bulunduğu «ibi ekseriyet 

reyi de «liir meııuırun hatası yüzünden nerma- 

yeleri pek cüzî olan ve mesuliyeti mucib bir ha

reketleri fiörülıneyen bir tüccarı ızrar ve mağ

dur edecek neticenin tahassulüne meydan Âer- 

ıııeıııek için nıazharı af olmaları» temennisinde 

bulunmuştur. Hütçe encümeni, bu hususa dair 

olan kararında ise: «(iümrük idaresi tarafından 

her nevi tekâlifi istifa edilerek malların usulen 

sahibine teslimi taı-ihinden aylar fj-ectikten son

ra müstehlik eline geçmiş mala ait rüsum farkı

nın zamanı icab etmeyeceği ve 172;î syılı kanu

nun birinci maddesinin ikinci fıkrasının hükmü 

ise resini taıu tahakkuk ettiı-ilmiş olan malın 

tanı alınnıaıııış olan resmi bakiyesinin tahsilile 

beyannamesi doğru olaı-ak verildiği halde res

min hesabında yapılabilecek ameliye hataların

dan mütevellit noksan tahsilata matuf olup 

mev/ubahs olan hâdisenin bu hallerden hiç bi

rine temas etmediği yolunda nıütaleada bulun

duktan sonra nihayet tüccarın verdiği beyan

namelerde miktar, vasıf, tarife itibarile mavaka 

mutabık olduğu halde f'ümrük idaresinin ta

rifedeki azamî nisbet yerine asgarî nisbetten 

resmi hesab eylemesi binnetice tüccarın mağdu

riyetini icab etmeyeceği ve ortada tüccar ta

rafından yapılmış bir suç bulunmadığından tüc

cara atfedilecek bir borç olmadığı ve binaen

aleyh bunun affi de mevzubahs olmayacağı» 

kanaatinde bulunmuştur.

Encümenimiz ise Bütçe encümeninin no'ktai 

nazarına iştirak ederek, bu meselede tücca

rın hatası olmadığından ve çünkü tüccar }Je- 

tirdiği eşyanın kanunun emrettiği tarzda be

yannamesini ve gümrüğünü vermiş ve malını 

geçirip istihlâk pazarına şevketmiş olduğu
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Q6^ ' Hayri Abu. 

1013- Zeytinlik orta sokak 

I  No. 55.

i İstanbul - Bakırköy.

Tıbbiyedo okuduğu 

dört senesinin ask(‘r- 

lik hizmetinden sa

vılması.

ve tüccarın hari(̂ ‘ten f^etirip satacağı nuılın 

satııj bedcrme, vereceği f>ümrük resmini de ilâ

ve edeccği cihetle böyle bir mal gümrükten }>e(̂*- 

likten bir müddet sonra memurların hatası veya 

zühulü yü/üııden bunun için resim farkı aran

ması açd<tan açığa tüccarın zai’ar ve gadrini mu- 

cib olduğunılan bahsile {gümrük idaresinin bu 

1‘esmi tahsilde kanunî bir hakkı olmadığına ve 

binaenaleyh resim farkııun tahsili lâzım }>elme- 

yeceğine 27 - 12 - 19:31 tarihinde karar verilmiş 

ve bu kararın katiyet kesbetmesi üzerine güm

rük idaresince Artvin tüccarları hakkında o su

retle muamele yapılmış olduğu aıdaşılmıştır.

leabı ^ rüşü ldü :

Bu yolda aranılan resim farkları hakkında 

liütçe eıvcümeni mütaleasına iştirak etmek sure- 

tile evvelce vermiş olduğu karar dairesinde mua

mele ifası zaruri olduğuna kani olan encümeni

miz, arzuhal sahibi Mamioğlu Osmandan da 

sırf gümrük memurlarının zuhulü eseri olarak 

vaklile alınmamış ve malını istihlâk pazarına 

sevkettikten ve maliyet fiatına gümrüğe verdi

ği resmi de ilâve ederek ona göre müşterisine 

sattıktan bir çok müddet sonra resim farkı ara- 

ndması doğru olmadığına ve biıuıenaleyh bu 

farkın da Artvin tüccarlarına tatbik edilen mu

ameleye kıyasen alınmamasına ve keyfiyetin Güm

rük ve inhisarlar vekâletine bildirilmekle bera

ber Osnuına da aldatılmasına karar verildi.

Kai-ar No. K. tarihi

368 27 - IV - 1936

Ask(*ri 1 ıl)bi\t'd(‘ okuduğu son dih-t s('U('nin 

ask('i‘lik hi/mctituh'n sa>ılaı-ak ihtiyat <‘isl(‘ğmen 

tanınmasını istev(>n Dr. llay r in in  Yüksek Keis- 

liğ(‘ sunmuş olduğu arzuhali eıu'ümene verilmekle 

ıM. M. \’(*kâl('tine göndt'rilmifjti.

(u'U'i) kaı-şdık okımdu ve icabı görüijüldü; 

Ask('rî tıbbiv('dc okuyanların bu müddetleri

nin askerlik hizmetlerinden sayılmasına <lair el- 

dt'ki kiinurdaj'da bir kayid olmadığı gibi askerlik 

hizmetinin ba!;jlangıç tarih in i tc'sbit eden 168:{ 

sayılı tekaüd kanununun ildnci maddesi 2710 sa-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yor

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3374İ Memed Ali.

6164i Martlı mahallesinde 

i Namık Kemal mek- 

I tebi yanında No. 23 

i  evde.

Balıkosir.

yılı kanunla değiştirilerek «Askerî tıbbiye mekte

bi tahsilini bitiren tabii)U‘rin subay nasıpların- 

dan dört sene önceki tarihten...........» şekline ko

nulmuş olmasına göre askerlik mükellefiyetini 

yapmadıkç^a ihtiyat subaylık rütbesi verilmesine 

kanunen imkân bulunmamış ve binaenaleyh Hay- 

rinin dileğini yerine y:('tirmek kabil olmamış ol

makla keyfiyetin kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

369 28 - IV -1936

İhbar ettiği mektum 

mallar ihbariyesinin 

verilmediğinden şikâ

yet.

Aklı işarda mektum gayrimenkul emval hak

kında Maliye vekâletine v(*rmiş olduğu 20 mad

delik ihbarnamedeki mallardan bir kısmı Mâ

liyece istirdad edilerek satıldığı halde ihbariye

si verilmediğinden ve vaki olan müracaatlerine 

de cevab alamadığından bahsile şikâyette bulu

nan Sakizade Memed Ali tarafından Balıkesir- 

den Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal encümene 

verilmekle İMaliye vekâletine {?önde]*ilmişti.

(Jelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Bu karşılıktaki yazıya göre : Memed Alinin 

gönderdiği 20 maddelik ihbarnamenin birinci 

ve ikinci maddelerinde malların sahipleri tara

rından Devlet şûrasına müi'acaat edildiği ve 3 

numaralı maddedeki mallar i(̂ 'in tehiri icra ku- 

ı-ararı ahndığr, 4 ncü ve 5 nci maddelerdeki 

gayrimenkuller Hâzinenin kayde müstenid ıttı- 

laı içine, ilıbardan önce girmiş olduğu ve 6, 7, 

8 ve î) ncu maddelerdeki mallar hakknıda tet- 

kikat ya[)ilmakta ve iskân ile muhabere edilmek

te olup, meselenin henüz inta(; edilmediği ve 

11, 12, 14, 15, 16, 17 ve 18 nci maddelerle ihbar 

edilen mallar, sahiplerinin iskân hakkını ha

iz oldukları bu ihbarnamnin 10 ncu, 13 ncü 19 

ncu ve 20 nci maddelerinde yazılı mallara ge

lince : Bunların da vaki ihbar üzerine fuzulî 

tahsis edildiği meydana çıkarak mulıacirlerden 

geri alındığı cihetle bunlar için 1905 sayılı ka

nunun birinci maddesi ve 208 sayılı tefsir fık

rası hükümleri dahilinde ikramiyesinin tahak

kuk ettirilmesinin Manisa defterdarlığına bil-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

I'.........

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

, I ■ [ dirildiği anlaşılınrş olmakla keyfiyetin ve tahak-

849 I

828 !

M. Şakir.

Ziraî kredi koopera

tifi başkam.

Yalova.

1092

I 147
Refik llgas.

Sabık Kastamonu me

busu.

Beyoğlu kazanç tet

kik komisyonunda 

aza.

İstanbul.

Ziraî kredi koopera

tifleri kanunundan 

istifadeleri.

kuk c'ltiı-ilıncsi iManisa dei’terdai-hğına yazılan 

ikı-anıiye i(*in oraya müracaatta bulunmasının 

v(( !;!ağilk!i‘i tararmdaıı Devlet şûrasına müraca

at edilen inallar de Şûraca Hazine lehine 

kai-a)' vei'ildiği takdirde hnniaı- hakkındaki ka

nunî icabın \(‘kâl(‘1ce ayı'ica li'lkikı tabiî l)ulun- 

duğunun Sakizacb've bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

370 27 - IV -1936

Yalovada Ziraat bankası bulunmaması bura

sının İktisadî ve ticarî vaziyetinin inkişafına mâ- 

i ni olmakta olduğuıulan bahsile hic* olmazsa ziraî 

j kredi kooperatifleri kanununun 44 ncü maddesin- 

' den istifadelerinin temini dileğine dair Yalova 

i  ziraî kredi kooperatifleri kurulu tarafından YÜk- 

i sek Reisliğe sunulmuş olan arzuhal cncümene 

verilmekle Ziraat vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icaibı görüşüldü: 

Kooperatifler kanununun 44 ncü maddesi 

' « 20 000 lira sermayesi olan kooperatiflerin Iban- 

i ka bulunmayan yerlerde banka muamela^ini ya- 

I pabileceklerine » dair olup Ziraat bankası ise Ya

lova muhitinin mühta^ olduğu banka hizmetlerinin 

, ancak 2836 sayılı tarım kredi kooperatifleri ka

nununun tatbikına geçildikten sonra ajanlık ve

rilmesi suretile Yalova kooperatifine ifa ettirile

ceği bildirilmekte olmasına göre dileklerinin (hu

sulü için bir müddet intizar etmeleri zarurî bu- 

I lunduğunun arzuhal sahiplerine anlatılmasına 

I karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

371 27- IV -1936

Açık maaşı verilmesi.; Mesleki memuriyet olupta sonradan mebus 

seçilmeyenlere açıkta kaldığı müddet için iki ay 

tam ve sonraki aylar için de yarım maaş verile

ceği memurin kanununda musarrah olduğu gibi 

Ziraat bankası memurları hakkında Devlet 

memurları hukuk ve salâhiyeti cari olacağı da 

olbaptaki kanunda gösterilmekte olduğundan ba-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hisle kendisine de o suretle açık maaşı verilmesini 

isteyen Refik îlgasrn Yüksek Reisliğe suıuııuş ol

duğu arzuhal encümene verilmokle Ziraat vekâ

letine gönderilmişti.

Vekâletten gelen karşdığa bağlı olan banka 

umum müdürlüğünün yazısı okunduktan ve ban

kadan çağırılan salahiyetli müdürün verdiği izah

lar dinlendikten sonra icaibı görüşüldü:

Gerçi 444 numaralı bütçe kanununun 17 nei 

maddesinde: « Banka kanununun tasdikına kadar 

memurları hakkında Devlet memurları hakkında- 

ki hüküm ve müsaadelerin cari olacağı » yazdı 

ise de bu kayid o zaman banka memurlarmın te

kaütlüklerine ve bu menuırlar hakkında raomurin 

muhakemat kanununun devamı tatbikına matuf 

bir hüküm olup sonradan eıkan 1683 saydı teka

üt kanunu banka memurlarını şümulü dışında 

bırakmakla beraber 444 sayılı bütçe kanununun

17 nei maddesinde yazılı olan Devlet memurları 

hakkındaki hüküm ve müsaadeleri ve binnetiee 

memurin kanunile olan alâka irtibatlarını da 

kaldırmasından dolayı bu 17 nei maddenin hük

mü yalnız memurin muhakemat kanunu hüküm

lerine maksur kalmıştır.

Esasen mümasil meselelerden dolayı Devlet 

şûrası deavi dairesinde açdan davalarda da vazi

yet bu şekilde mütalea edilerek bankanın anonim 

şirket haline kalbedildikten sonra memurlarile 

olan münasebetini memurin kanununa göre değil, 

borçlar kanununun hizmet aktine aid hükümle

re göre cereyan etmesi lâzımgeleceğine dair mü- 

teaddid kararlar verildiği anlaşdmıştır.

Bundan başka banka mevzuatında bu kabîl 

açık maaşı verilmesine dair bir kayid ve sarahat- 

de olmadığından Refik İlgasın açık maaşı veril

mesine dair olan bu dileğinin yerine getirilmesine 

imkân bulunmamıştır. Keyfiyetin kendisine an

latılmasına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

372 27 - IV  - 1936
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal huUUasî Encümen karan je  ne sebepten verildiği

1402

15 36

İjûtl i Oztmı. 

Yaverağa sokak No. 

43 köşk.

İstanbul - Feneryolu.

Sonraki hizmetine gö

re yeni tekaüd kanu

nu mucibince yeniden 

tekaüd maaşı bağlan

ması ve filen hizmete 

elverişli olduğmatuı da 

nazara alınması.

V'üzbaijilıktfnı 34] srnosinde tekaüd edildikten 

sonra Nal'ıa vekâletine intisab ederek orada GO li

ra aylıkla istihdam ('dilmisj ve bilâhare bu hizınet- 

len d(‘ ayrılmış olup sonradan Nal'ıada istihdam 

edilmiş olması tekaütlüğünün refi demek olaca

ğından ve bn suretU' kendisiıu* yeni tekaüd ka

nunu mueibinci' maaş tahsisi icab Hinekte olduğu 

"ibi filen hizmcto de elverişli bulunduğundan ve 

sairodon bahsile hakkının 1)U noktalardan korun

masını istey(>n Lutfi öztanın Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal encümene verilmekle 

okundu ve icabı «rörüjjüldü:

Evvelce tekaüd edilen bir memurun bilâhare 

hizmette istihdamı tekaüdünün refi mahiyetinde 

olarak telâkki edilmesine ve binaenaleyh kendisi

ne yeniden tekaü<l maaşı tahsisine 1683 sayılı te

kaüd kanunu mesağ v('rmemektedir. Lutfi Ozta- 

nın filen hizmete elverişli olduğundan bahsile 

tekaüdünün refi lıakkındaki dileğine };elince: 

l()7(î sayılı kanuıuın IG ncr maddesi ordudan her 

ne suretle olursa olsun ayrılmış olanların orduda 

t(>krar muvazzaf olarak istihdamına mâni oldu

ğundan bu dileğinin de yei'ine }?('tirilmesine ka

nunî imkân yoktur.

Huralannın kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

1>7 - IV - lî)3()

J 0 3
749“

Aslan v<̂ ar.

Dügenli köy ihtiyaı* 

heyeti ve ar.

Kaçak hayvan v-ergi- j 

si ifirtenıoesiiMİea şi

kâyet.

Kuraklık yüzünden hayvanlarına yiyecek l)ul- 

makta güçlük çekmekteh'iken bir yaşından kü

çük hayvanlarının kaçak addedilmek suretile bir 

de kendilerinden kaçak hayvan vergisi istenmek

te olduğundan şikâyc't eden Aslan ve ai'kadaşları- 

nın Yüksek Ii,eisliğ(‘ sunmuş oldukları arzuhal 

encümeiK* vcMİlmekle Maliye vekâletine gönderil

mişti.

rU'len karşdık okundu ve icabı görüşüldü:

Bvi hayvaıılaMn kaçak olduğuııa dair vaki 

ihİMjr üzerine yapılan arfiştım«ı sonund» 268 ko

yun ve 313 kıl k('çi bulunaraJî bunlar için fozalı 

vergi tarhedildiği ve buna hayvan sahi])Jerd tara

fından itiraz edilmesi üzerine keyfiyetin idare
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam vc otur 

dukları yer

Arzuhal hulâsas: î Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1233 Abdürrahim,

1294i Müttalip cadde^sinde 

I No, 125 evde.

I • Eskişehir.

^laaş bağlanmamasın

dan şikâyet-

j545! Şevket Şitiller.

1633İ Karantina Şehid Ke

mal sokağı No. 21 

evde.

İzmir.

Haksız yere tekaüd 

edildiğinden şikâyet.

heyelineo totkik edilerek hu vert>inin tasdikına 

karar verilmisj old\ığu ve h\ı karara kanaat fjeti- 

rihneycrok lomyizeıı verilen itiraz kâğıtlarının 

da vericiler temyiz komisyonuna gönderildiği an 

laıjılmii  ̂ve bu nnıanıeledr bir kanunsuzluk görül

memiş olmakla kazaî tetkik merciince yapılmakta 

olan tetkik sonunda verih'cek kai-ara intizar ot- 

nıeleri zarurî bulunduğuTuın arzuhal sahiplerine 

bildii’ilnıosiiK' karar verildi.

Karar No. K. tarihi

374 27 - IV -1!)86

Ankara emniyet müdürlüğü ütjüncü komiseri 

iken hastalanmış ve bir müddet sıhhî müessese- 

lerde tedavi edildikten sonra bir miktar tazminat 

verilmek suretile meslekten çıkarılmış olduğun

dan bahsile senelerce yapmış olduğu hizmetler 

göz önüne getirilerek kendisine tekaüd aylığı ibağ- 

lanmasını isteyen Abdürrahimin Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhali encümene verilmekle Da

hiliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icalbı görüşüldü:

Vazife icabı malûl olduğu salbit olmayan Ab

dürrahimin hizmeti yirmi seneden az olmasına 

mebni 1683 sayılı kanunun 43 ncü maddesi mu

cibince tazminat verilerek ilişiği kesildiği ve esa

sen Abdürrahimin Devlet şûrasma da müracaat 

ettiği anlaşılmış ve Deavi dairesince hakkmda it

tihaz olunacak karar kazaî bir mahiyeti haiz olup 

tayin ettiği hüküm dairesinde muamele ifası za

rurî olacağına göre bu dilek hakkında encümeni- 

mizce yapılacak muamele bulunmamış olmakla 

keyfiyetin Abdürrahime anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. Tarihi

375 27^ IV -1936

Haksız yere binbaşılıktan tekaüde sevk^dilmiş 

olduğundan ve bundan dolayı vekâlete, Devlet 

şûrasına, Askerî şûraya ve nihayet son tetkik mer

ci encümenine müracaat etmişse do Devlet şû

rası salâhiyet noktasından ve diğerleri de disip-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer
Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

lin düşüncelerinden dileğini yerine getirmedikle

rinden şikâyette (bulunan Şevket Şitiller tarafın

dan Yiıksek Reisliğe sunulan arzuhal encümene 

verilmekle okundu ve icabı görüşüldü:

Son tetkik mercii encümeninin bu baptaki ka

rarında serdedilen sebeplere ve toaihuaus ordudan 

her ne suretle olursa olsun ayrılmış olanların 

tekrar muvazzaf sınıfa alınamayacağı 1076 sayılı 

ihtiyat zabitleri kanununun 16 nc ımaddesi ica

bından olmasına göre Şovket Şitillerin 'bu husuf

taki dileğini yerine getirmeğe kanunen imkân 

olmadığının kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

376 27- IV -1936

1273

1336

Ahmed.

Bmirdiğin Bademli 

köyünden.

Afyon Karahisar ce

za evinde.

Tabibi adlice tasdik

li raporunun Adliye 

vekâletince hüküm

süz bırakıldığından şi

kâyet.

1463 Talıir çavuş Demir- ! Istik.lâl madalyası ve-I 

15 37 al Ademoğlu. ’ rilmesi. |

Turabiye mahallesin

de No. 12 evde.

Seferihisar.

İstiklâl luücadelesindo yapmış olduğu hiz- 

nıotlcri, bağlı vesikalarla meydana (•ıkmakta ol

duğundan hahsih' kendisini* do l)enzerleri gi

bi İstiklâl madalyası verilmesini isteyen Adem

oğlu Tabir (,'avuş Denıiral tarafından Baş

vekâlet vasıtasile '̂üksek Reisliğe sunulan ar

zuhal encümene verilmekle okundu ve icabı 

görüşüldü :

Tulür Çavuşun, bu iş i(,*in kanunun tayin 

ettiği nıü(ld(‘t i<;inde müracaat etmemiş olması

na ve bu müddetin de eoktan geı̂ -miş bulunması

na ĵ öre dih'ğinin ye!-in<‘ getirilmesine kanunen 

imkân olmadığının kendisine* anlatılmasına ka

ra ı- verildi.

Karar No. K. tarihi

377 27 - IV -1936

Bir katil su(:undan dolayı yedi sene ağır 

hapse mahkûm olmuş ve l)u müddetin bir kıs

mını da hajuste geeii’miş olduğundan ve sıhhi 

seheb dolayısile kalan müddetinin affi için Af

yon Heyeti sıhhiyesinee veriliı^ tabibi adlice 

tasdik kılınmış olan raporun Adliye vekâletin

ce indi mütalealar serdile hükümsüz bırakıl

makta ve bu suretle hayatı tehlikeye sokulmak

ta olduğundan şikâyet eden Ahmedin Yipcsek
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adı, sanı ve ot ır- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal encümene ve

rilmekle okundu ve icabı görüşüldü:

Bu gibi hususların tetkik ve intacı Adliye 

vekâletinin takdirine muallâk hususikrdan ol

masına ve Ahmed hakkındaki raporun vekâlet

çe hükümsüz bırakılmış olması affe mazhariye

ti için gösterilen sebeplerin kanaatbahş mahiyet

te olmadığına delâlet etmekte bulunmasına gö

re bu dilek hakkında encümence yapılacak mua

mele olmadığının Ahmede anlatılmasına karar 

vrildi.

Karar No.

378

K. tarihi

27 - IV -1036

1503

1430 Bahriye. ! ölü oğlundan dolayı

Sancaktar Hayrettin j kendisine maaş veril- 

mahallesi înekçi S. ı mesi.

No. 10.

İstanbul - Samatva

Oğlu kaymakam Ali Rızadan dolayı karısile 

kızına maaş bağlanmış ve kendisi bu haktan mah

rum edilmiş ise de gelini şimdiye kadar kendisi

ni kimseye muhtaç bırakmamış ve fakat bunun 

da ölmesi ve oğlundan dolayı kendisine maaş 

ta verilmemesi yüzünden porifjan bir halde kal

mış olduğundan bahsile ihtiyar halinde bu sefa

letine nihayet verilmesi dileğinde bulunan Bahri- 

yenin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal 

encümene verilmekle M. M. vekâletine gönderil

mişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Yarbay Ali Rızanın ölmeden önce 1683 sayılı 

kanunun 48 nci maddesine göre anasının da bi

rinci derecede müstahiklar arasına alınması hak

kında bir beyanname vermemiş olmasından do

layı Bahriyeye o vakit aylık bağlanmadığı gibi son

ra ölen karısından kalan aylığın da yine bu ka

nun hükümlerine göre anasına çevrilmesine im

kân bulunmamış ve binaenaleyh kanun hükümle

rine uymamasından ötürü dileği yerine getirile

memekte bulunmuş olduğunun Bahriyeye anla

tılmasına karar verildi

Karar No.

379
K. tarihi

27 - IV -1936
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3 T Arzuhal verenlerin

adı, sam ve otur Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği
< dukları yer

82r<
S77

Hatice Ali kızı. 

Bülbül derede bekçi 

Mustafanm evinde. 

İstanbul - Eyüp.

Evinin usulsüz olarak Haşan Basriye borçlu olduğu parayı vaktinde 

satılmasından şikâyet, ödeyememesinden dolayı ipotek ettiği Bursadaki 

evinin takdir edilen kıymetten aşağı ve mesai sa

ati dışında usulsüz olarak satıldığından şifkâyet 

eden Haticenin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

arzuhal encümene verimekle Adliye vekâletine 

, gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü :

I İpotekli olan bu evin usul dairesinde artır- 

I maya çıkarılarak ihale edildiği ve bu iş için Ha

ticenin vaktile yaptığı şikâyetin incelenerek tet

kik merciince reddolunduğu ve merciin buna dair 

verdiği kararın Temyiz mahkemesince de tasdik 

kılındığı anlaşılmış ve ihalenin yolsuz olduğuna 

dair olan iddianın Temyiz mahkemesince de red

dedilmesine göre Haticenin dileği hakkında İdarî 

bir muamele yapılmasına imkân buluılmamış ol

makla keyfiyetin bu suretle kendisine anlatılma

sına karar verildi.

Karar No.

380

K. Tarihi

27 - IV  - 1936

917

967
Fethi ve ar.

Akay kamarotları. 

İstanbul.

Tekaüd aylığı bağlan

ması.

Deniz ortalarında senelerce yaptıkları hizmet

lere karşı Akay idaresince birer miktar ikramiye 

verilerek alâkalan kesildiğinden bahsile malûli- 

yetleri de göz önünde tutularak kendilerine tekü- 

üd aylığı bağlanmasını isteyen Fethi ve arkadaş- 

lan tarafından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal 

encümene verilmekle İktısad vekâletine gönderil

mişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Seyrisefain idaresinin yerine geçen Denizyol

ları ve Akay idareleri için olan 2248 sayılı ka

nuna tevfikan hazırlanan tekaüd kanunu aid ol

duğu encüemnlerde tetkik edilmekte olup arzu

hal sahiplerinin tekaüd vaziyetleri ise bu kanu

nun alacağı şekle bağlı bulunmasına ve bu kanun 

hükümleri kendilerine tekaüd maaşı bağlanmasını 

istilzam edecek mahiyette olduğu takdirde dilek

lerinin yerine getirilmesi tabii olmasma göre ka-
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g §5 j adı, sam ve otur- 

I duiklan yer
Arzuhal hulâsası  ̂ Encümen k a ra n  ve ne sebepten verildiği

nunun Yüksek Meclisten çıkmasını beklemeleri 

zarurî olduğunun kendilerine anlatılmasına ka

rar verildi.

478 Celâl.

508 Dabağ esnafı cemiye

ti reisi.

Bolu.

Boludaki dabağhane- 

nin yıktırdmasından 

şikâyet.

4260 Peruz vc‘ ar. Recep 

7()66 zade.

25 - X n  - 1935 tarih 

ve 73 mahreç numa

ralı tel sahipleri. 

Hasankale.

Karar No.

381

K. tarihi

27-IV- 198G

Boluda ötedenberi müesses olup şimdiye ka

dar kimse tarafından şikâyette bulunulmamış 

olan dabağhanenin kanunsuz ve usulsüz bir su

rette yıktırılarak bir (,‘ok iş sahiplerinin bu yüz

den zarar gördüklerinden bahsile şikâyeti lıavi 

Bolu dabağ esnafı cemiyeti reisi Celâl tarafın

dan Yüksek lleisliğe sunulan arzuhal encümene 

verilmekle Dahiliye vekâletine »(inderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

1593 sayılı kanuna göre vilâyet sıhhiye mec

lisinin verdiği karar üzerine, sıhhate zarar ve

ren dabağhanelerin şehir dışına kaldırılmasının 

belediyeye bildirildiği ve belediye meclisinin 

kararile de şehir dışında bu sanatın yapılması 

için gösterilen yerin istimlâki yapıldığı ve bu 

nakil kararının umumî hıfzıssıhha kanununun 

284 neü maddesine göre İktısad ve Sıhhiye ve

kâletlerince de tasdik edildiği anlaşılmış ve 

memeleketin umumî sıhhat bakımından kanuna 

dayanmak suretile memleket içinden kaldırılan 

bu dabağhane hakkında encümence yapılacak 

muamele bulunmamış olmakla keyfiyetin Ce

lâle bildirilmesine karar verildi.

Karar No.

382

K. Tarihi

27 - IV -1930

Mahk^ece thaksrır ve

rilen bir karardan şi- : 

kâyet.

Hakkı olan bir davasının hâkimin hasmını 

iltizam etmesi yüzünden yanlış bir karara bağ

lanmış olduğundan bahsile adaletin tecellisi su

retile hakkının meydana (çıkarılması yolunda 

bazı ifadeyi havi Recepzade Feruz imzasile Ha- 

sankaleden Yüksek Reisliğe çekilen tel yazısı 

encümene verilmekle Adliye vekâletine gönde

rilmişti

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arasuhal hulâsau Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Telyazısını çeken Feruz, Battal ile müşterek 

oldukları evi tamir etmiş ise de yan parasının 

Battalm tanımamış olmasından dolayı Feruzun 

Battal aleyhine dava açtığı ve fakat müddeinin 

bu tamiri müddeialeyhin rıza ve muvafakatile 

yaptığma dair hâkime kanaat verici delil gös

teremediğinden talebinin reddine karar veril

diği ve bu kararm müddei tarafından temyi- 

zen tetkiki istenilmekele Temyiz mahkemesi bi

rinci hukuk dairesince bozularak tekrar muha

keme edildikleri anlaşılmıştır. Temyiz mahke

mesinin son vereceği karara göre hareket olu

nacağı tabiî olma®[na göre kazaî yollarda tetkik 

ve rüyet edilen bu mesele hakkında encümence 

yapılacak bir muamele olmadığından keyfiye

tin bu suretle Hacırecepzade Peruza anlatıl- 

masma karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

383 27 - IV -1936

8Ö5 Haşan ve ar. Ormanlardaki intifa

Q 1 4 Karsantı nahiyesi Kel- haklarından istifade

lerbaşi' köyü ve diğer ettiriîtnediklerinden

köyler ihtiyar heyet- ve saireden şikâyet, 

leri. i

Karsantı nahiyesinin Kellerbaşı ve diğer 

köylüleri tarafından Yüksek Reisliğe sunulup 

encümenimize verilen arzuhalde ormanlardaki 

intifa haklarından istifade ettirilmediklerinden 

şikâyet edilmekte ve satılacak bedelli orman

lar hakkında teminat akçesi ve saire gibi mera

simden istisna edilerek müzayedeye tâbi tutul- 

mamaları istenilmektedir.

Bu arzuhalin Ziraat vekâletine gönderilmesi 

üzerine gelen karşılık okundu ve icabı görüşül

dü:

Devlet ormanlarından köylülerin intifa hak

larına müteallik 484 sayılı kanunun 3 ncü mad

desi icabmca ticaret kastile kereste yapacak 

köylülerin her birine müzayedesi z ve tarife be- 

delile ruhsatname verileceği için köylünün bu 

vaziyette hiç bir zaman müzayede usulüne tâbi 

tutulmuş olmadığı ve ancak bu maddöiin ikinci 

fıkrası mucibince^ diğer hususlarda füccarm tâbi 

oldukları hükümler ve şartlara tâbi olacakla

rından kendilerine bedelli ruhsatname veril

mezden önce müzayedeli orman satışlarında ol

duğu gibi 2490 sayılı kanunda yazılı katî temi-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1625İ Temistoklu Kurtesi.

1 7 I 4! İstiklâl caddesi No. 

463 mobilyacı Sofiya- 

nos mağazasında.

I İstanbul - Beyoğlu.

Uhdesinde bulunan 

evin Mâliyece satışa 

çıkarıldığından şikâ

yet.

969

1022
Hikmet.

Şehid binbaşı Bilâl 

kanâı.

Sucuklu mahallesin

de.

Erbaa.

Haklarını ıskat eden 

çocuklarından kalan 

maaşın kendi maaşı

na eklenmesi.

nat aranmakta olduğu anlaşılmış ve şu halde 

arzuhal sahiplerinin intifa haklarından istifade 

ettirilmediklerine dair olan şikâyetlerinde isa

bet görülmediği gibi yukarıda yazılı diğer hu

suslarda dilekleri veçhile teminat aranılmama- 

sına da kanunen imkân bulunmamış olmakla 

keyfiyetin kendilerine anlatılmasına karar ve

rildi.

Karar No. K. Tarihi

384 27 - IV - 1936

îstanbulda Bakırköyünde zeytinlikteki 39 

numaralı ev, sahibi Katerinanm ölmesi üzerine 

hemşiresi Fotinaya intikal etmiş ve ondan da 

noter huzurunda kendisi tarafından satın alın

mış olduğundan ve bu muamelenin tescilile ta

pu senedini almak üzere tapu idaresine müra

caat etmiş ise de tapu idaresi muameleyi ikmal 

için bu evin firari Katarinaya aid olduğu orta

ya konulmak suretile emlâki milliye idaresince 

satışa çıkarıldığından şikâyet eden Temistoklu 

Kurtesinin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar

zuhal encümene verilmekle okundu ve icabı gö

rüşüldü:

Temistoklinin bu iddiası, aid olduğu mahke

mece rüyet edilecek bir dava mevzuu olup en

cümenimizin salâhiyeti içinde görülmediğinden 

kendisinin haklı olduğunu iddia ettiği bu işin 

adlî mahkemeye müracaat etmek suretile hal 

ve intaç edilmesi lâzım geleceğinin kendisine 

anlatılmasma karar verildi

Karar No.

385

K. Tarihi

27 - IV - 1936

Cihan harbinde esir düşerek Sibiryada Ölen 

kocası binbaşı Bilâlden dolayı kendisile üç ço

cuğuna o vakit bağlanan maaştan çocuklarının 

ölmesi ve büyümesi yüzünden kesilen maaşları

nın pek cüzî olan kendi maaşına eklenerek çok 

darlaşan maişetinin bir dereceye kadar düzel

tilmesini isteyen Hikmetin Yüksek Reisliğe sun

muş oluduğu arzuhal encümene verilmekle
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adı, sanı ve otur

dukları yt'i

Arzuhal hulâsası

T. Başaran ve ar. 

Avukat.

Balıkesir.

Taksitle aldıkları mal

lar bedelinin indiril

mesi.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

M. M. vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Eski hükümlere göre bu aileye bağlanmış 

olan maaştan haklarmı ıskat edenlere aid mik- 

tarmm Hikmetin maaşma intikal suretile ek 

lenmesi 1687 sayılı kanunun 64 ncü maddesine 

aykırı olduğundan ve kanunun dışında mua

mele yapılmasına ise imkân olmadığından o 

günkü hükümlere göre kendisine bağlanmış 

olan maaşm her ne suretle olursa olsun artırıl

ması kanunen mümkün olmadığmın Hikmete an

latılmasına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

386 27 - IV  - 1936

Bedelleri taksitle ödenmek üzere emlâki mil- 

liyeden o vakitki İktisadî şeraite göre çok yük

sek kıymetle satm aldıkları mallardan değir

men ve arazinin bu günkü vaziyete göre taksit

lerini veremediklerinden bahsile bunlarm be

dellerinin indirilmesini isteyen T. Başaran ve ar

kadaşlarının Yüksek Reisliğe sunmuş oldukları 

arzuhal encümene verilmekle Maliye vekâletine 

gönderilmişti:

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Reşid Özkan ve arkadaşlarının bu mallan 

müzayede ile ve müzayede şartlarını kabul etmek 

suretile satm almış olduklarına göre bu mallar 

bedellerini indirmeğe kanunî imkân olmadığının 

kendilerine anlatılanasma karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

387 27 - IV  - 1936

Beis 

Giresun 

t. Sökmen

Aza

Denizli 

Ş. Tursan

Aza 

Ordu 

îsmaü Çamaş

M. M.

İstanbul 

Z. Karamursdl

Aza

Gazi Anteb 

M. Şahin

Aza 

Sürd 

Ş. Süsoy

Kâtip 

Samsun 

M. Ulaş

Az& 

Gümüşane 

Ş. Erdoğan

Aza

Antalya

T. Sökmen

İstanbul 

A, Barloi

Aza 

Bursa 

M. F. Gereçker

Aza

İsparta

Mezun

Aza 

Çoruh 

A. Akyüz

Aza 

Mardin 

A. Şatona
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978

VÖ31

Melâhat Gökmen. 

Sason kaymakam ve

kili Ridvan Gökmen 

kansı.

Kale içinde No. 22. 

Kuşadası.

ik i çucuğunun para

sız yatılı olarak mek

teplerde okutturııl- 

ması.

1074

112^

Ahter Doray. 

Ebüzziya caddesinde 

No. 70 evde ölü mü

hendis Mustafanm 

krzı.

İstanbul - Bakırköy.

Babasından dolayı 

maaş’bîtğIanraası.

Sasan kaymakaın vekili ikon vazifo osna- 

r.ıi’da şohid edilen kocası Kidvaııııı bıraktı^:ı 

iki (̂ M)euğunu tahsil ettirmeğe kudreti müsait 

olmadığından bunların Hükümet hesabına tah

sillerinin ikmaline delâlet edilmesi hakkında 

Melâhat (îökmen tarafından Yüksek lîeisliğe 

sunulan arzuhal encümene verilmekle ]\laaı ir 

vekâletine f^önderilmişti.

Crclen karşdık okundu ve icabı görüşüldü: 

i\Tclâhat Gökmenin daha önce vekâlete yap

tığı müracaat üzerine kendisine bildirildiği gi

bi lise ve orta okullara i)arasız yatılı talebe, 915 

sayılı kanun icabınca se(;im sınavile alınmakta 

olduğundan, sınav zamanı gelince bu çocukla

rın da usulü dairesinde sınava girerek muvaffak 

olmaları zarurî bulunduğuınuı ve kanun dışın

da bir muamele yapılamıyacağına göre dileğinin 

başka suretle yerine getirilmesine kanunen im

kân olmadığının Melâliat (rökmene bildirilmesi

ne karar verildi.

Karar No.

1188

K. tarihi

27 - IV - 193ü

1384 senesinde mühendis Ali (Jaliple evlen

miş ise de imtizaç edememesine ınebni bir mü<l- 

det sonra ayrılmış olduklarından ^bahsile Ba

bası Nafıa müfettişlerinden mühendis ölü Mus- 

tafadan dolayı yetim maaşı bağlanmasını iste

yen Ahter Dorayın Yüksek Reisliğe sunmuş ol

duğu arzuhal encümene verilmekle Nafıa vekâ

letine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

1683 «ayılı kanunun 47 nci maddesinde (Ma

aşa müstahak yetimleri olmayarak ölen müte

kaitlerin 25 yaşından yukarı evlenmemiş kız 

(locuklarına müteveffanın aldığı tekaüd maaşı

nın iki lm-(;uk seneliği ikramiye olarâ-k verilir) 

diye yazTİr olmasına v<> 313 doğumlu olan Ah

ter Borayın ise hiç evlenmemiş kız olmayıp ko

casından ayrılmak .sıuretile dul kalmşş bulun

masına ve kanunda ise 20 yaşından yukarı dul 

kızlar hakkında yetim -maaşı veya ikramiye ve-



43 —
Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

873

922

.647

690

j fiİDU'si i(,'iıı bir hüküm  ])iılıınmanıasına göro 

I d ileğin in yorino gvtirilınosiııe kaııunojı iıııkâi) ol- 

luadıs^ınııı A iıtc ıv  anlatılnıasına karar verildi.

Hüsnü Şarman. İstanbul orta, mok-

Trabzon erkek orta teplerinden Ijirinin 

okul öğretmeni. muallimliğine nakli.

Re.şit])aşa caddesi No.

23.

İstanbul - Vezneciler.

Mustafa Avni. | İkramiyesinin tama-

Yukarı apa köyü mek-' mile verilmediğinden 

tebi eski muallimi. * şikâyet.

Camiikebir mahalle- ‘ 

sinde No. 76 evde.

Dinar.

Karar No.

389

K. Tarihi

28-1V-193G

Anasız olan çocuklarının Istanbulda birer 

mektepte gündüzlü olarak okuduklarından ve 

kendilerini bu vaziyette bırakıp muallimi ol

duğu Trabzon orta erkek mektebine gidemiye- 

ceğinden bahsile kendisinin İstanbul orta mek

teplerinden birine naklini isteyen Hüsnü §ar- 

manm Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal 

encümene verilmekle Maarif vekâletine gönde

rilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Vekâlet Hüsnünün îstanbula nakline imkân 

olmadığını bildirmekte olmasına ve esasen bu 

gibi işler vekâletlerin takdirine muallâk husus

lardan olup Dahilî nizamnamemiz mucibince en

cümeni alâkalandırmıyacağına göre dileği hak

kında encümence yapdacak muamele olmadığı

nın kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

390 28 - IV - 1936

Dinarın Yukarı apa köyü muallindiğinden 

malûlen tekaüde sevkedilmiş ise de hizmet müd

deti maaş bağlanmasına müsaid olmadığı için 

720 lira ikramiye verilmesi tahakkuk ettirilmiş 

olduğundan ve fakat bu paradan ancak 360 li

rasını alarak üstarafmı vermediklerinden şikâ

yet eden Mustafa Avninin Yüksek Reisliğe sun

muş olduğu arzuhal encümene verilmekle Ma

arif vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü;

Mustafa Avniye verilmesi tahakkuk eden 

720 lira ikramiyeden kanunî vergiler düşüldük

ten sonra ele geçecek miktarm 513 lira 49 ku

ruştan ibaret olup bunun 340 lirasmm evvelce 

ve 63 lirasmm 2 - VH - 1935 tarihinde ve geri 

kalan 100 lira 49 kuruşun da 1 - V III - 1935
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‘ ' i tarihinde yollanarak kendisine verildiği anlaşıl-

851
900

Necmettin Sahir Ün

lü.

Gönen merkez 1 nci 

okul muallimlerinden.

Hakkında verilen 

meslekten ihraç ka

rarının kaldırılması.

796
845

Haşan tahsin. 

Mecidiye mahallesin

de No. 4 evde.

Uşak sıhhiye memuru 

sabıkı.

Kütahya.^

Tekâüd mıiam'elesitti'n 

yapılması.

mış ve bu suretle Mustafa Avninin bu ikrami

yeden alacağı kalmamış olmakla keyfiyetin ken

disine anlatılmasına karar verildi.

Karar No.

391

K. Tarihi

28 - IV  - 1936

Balıkesir, Gönen birinci okul öğretmeni iken 

hakkında verilen meslekten ihraç kararının isti- 

nad ettiği suçtan Gönen istintak hâkimliği meni 

muhakeme ve sulh ceza hâkimliği de beraet ka

ran vermiş olduğu- halde Devlet şûrası deavi 

dairesi bunları nazara almıyarak vilâyet maarif 

inzibat komisyonu kararmı tasdik ettiğinden bah- 

sile dosyasmm vekâletten getirtilerek hakkmda 

verilen bu karamı refini isteyen Necmettin Sa- 

hirin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal 

encümene verilmekle Maarif vekâletine gönderil

mişti.

Vekâletten gelip, Necmettin hakkmdaki ka

rarın istinad ettiği hâdiseyi havi olan karşılık 

okunduktan sonra icabı görüşüldü;

Esasen Devlet şûrası deavi dairesi kararla- 

rmm kazaî mahiyette ve katî bir şekilde oldu

ğu Yüksek Meclisin 803 sayılı karan iktizasın

dan olmasma göre dosyasmm tetkikine ve ma

hallî inzibat komisyonunca verilip Maarif vekâ

letince tasdik ve deavî dairesince de tasvip edil

miş olan bu kararm kaldmimasma encümence 

mahal ve imkân görülmemiş olduğunun Necmet- 

tine anlatılmasma karar verildi.

Karar No.

392

K. tarihi

___________  28- IV -1936

Son hizmeti olan Uşak kazası sıhhiye me

murluğundan burasmm işgali üzerine istifa et

miş ve o vakittenberi bir hizmete almmamış ol

duğundan bahsile hiç olmazsa eski tekaüd ka

nunu hükmüne göre tekaüdünün icrasmı iste

yen Haşan Tahsinin Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu arzuhal encümene verilmekle ve S. 1. 

M. vekâletine gönderilmişti.
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1444

Tsot

M. Tevfik ve ar.

Şair Nedim Afacan 

Sokağı No. 4 kat 2. 

İstanbul - Beşiktaş.

Gelen karşıhk okundu ve icabı görüşüldü:

Bu karşılıkta verilen izahlara göre Haşan 

Tahsinin 19 yaşım bitirdiği 1 eylül 1317 tari

hinden itibaren tekaüd hesabınm yapılması lâ

zım gelmekte ve bu hesaba göre tekaüd müdde

tine girecek hizmetlerinin 18 sene 2 ay 23 gün

den ibaret bulunmakta olduğu ve gerçi kendisi 

doğum tarihini 1289 olarak sonradan tashih et

tirmişse de bunun da tekaüd kanununun 66 ncı 

maddesi hükmüne göre tekaüdüne müessir ola- 

mıyacağı gibi bir müddet istihdam edildiğini 

arzuhalinde yazdığı Haydarpaşa askerî hasta

nesi timarcılığınm tekaüde tâbi hizmetten olma

dığı ve Yunan harbine nefer olarak iştirak et- 

emsinden dolayı bu hizmetinin de tekaüdü için 

sayılamıyacağı anlaşılmıştır.

Bu hale göre tekaüd nisbetini doldurmamış 

yaşı 65 e varmamış tasfiye veya memurin ka

nununun 77 nci maddesi mucibince muameleye 

tâbi tutulmamış olan Haşan Tahsinin gerek es

ki ve gerek yeni tekaüd kanunlarına göre te

kaüd edilmesine imkân olmadığınm ve arzuhal

de saydığı 788 sayılı kanunun birinci veya mu

vakkat birinci maddelerinin ve 1683 numaralı 

kanunun 13 n«ü maddesinin veyahud 1777 sa

yılı kanunun üçüncü maddesinin kendi vaziye- 

tile bir münasebeti olmadığmm ve bu itibarla 

dileğinin yerine getirilmesi imkânsız olduğu

nun Haşan Tahsine anlatılmasına karar verildi.

j
Karar No. K. tarihi

393 28-IV -1936

Suriye itilâfnamesinin Suriye emlâk itilâfnamesinin tekrar bir sene

j tecilinden evvel ken- 

! dilerinin dinlenmesi.
I

daha tecili keyfiyetinin müzakeresinden önce 

alâkadarlarm düşünce ve dileklerinin dinlenme

sini isteyen M. Tevfik ve arkadaşları tarafm- 

dan Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal Hariciye 

encümenine verildi.

Bu encümenden aidiyeti cihetile encümeni

mize gönderilen bu arzuhal okundu ve icabı gö

rüşüldü :

Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere 

aid emlâk hakkmda Fransa Hükûmetile mün-
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akid itilâfnaraenirı 30 - I I I  - 1936 tarihli ve 

2929 sayılı kanunla bir sene daha temdid edil

miş olmasına göre bu husus hakkında yapıla

cak muamele bulunmamış olduğunun ve mahza 

bu müddet bitmeden evvel ne gibi düşünceleri 

varsa onları Hariciye vekâletine yazı ile bil

dirmekte muhtar bulunduklarının arzuhal sa

hiplerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

394 28 - IV -1936

1 1 4 Avukat Nuri Osman- 

117 cıkoğlu.

Ali ve Aı*if vekili. 

İstanbul.

Müvekkilleri Ali ve 

Arif haklarında mah

kemece verilen kara

m ı tetkiki.

Limoncu Diyamandi davasına giren müvek

killeri gümrük muayene memurlarından Ali ve 

kolcularından Arif haklarında verilen hükmün 

tetkike muhtaç bir mahiyette görüldüğünden 

bahsile bazı ifadeyi mutazammın avukat Nuri 

imzasile Yüksek Reisliğe sunulup encümenimize 

verilen arzuhal, Adliye vekâletine gönderilmişti.

Vekâletten gelen karşılık okunduktan sonra 

icabı görüşüldü:

Limoncu Diyamandi ile beraber muayene me

muru Ali ve kolcu Arif hakkında cereyan eden 

muhakeme neticesinde sadır olan hükmün ka

tiyet kesbetmiş olmasından ve vekâletin kar

şılığında da uzun uzadıya verilen izahlara göre 

ortada davanın cerayanı şeklinin ve verilen hük

mün ayrıca tetkikına encümence mahal görül

memesinden dolayı bu arzuhal hakkında yapı

lacak muamele olmadığının arzuhal sahibi Nu

riye bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

395 28 - IV -1936

2326! Dürüye.

50Q9İ Altunizade bağı No. 4. 

İstanbul - Eyüp. ; 

Ülfet. ;

Meşrutiyet mahalle- : 

si Kodaman sokak , 

Arkadaş partmanı | 

No. 3. i

4134

6936

ölen oğullarından tekaüd kanununun 52 nci 

maddesi hükmüne göre haklan olan paranın 

verilmediğinden şikâyet eden Düriye, Ülfet ve 

Hüseyin ile Rahime Som er taraflarından Yük

sek Reisliğe sunulan arzuhaller encümenimize 

verilmekle okundu:

Bu arzuhallerle yapılan şikâyetin, kendileri

nin muhassas maaşları varken veya muhassas
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1 3 7 ’ tstanbııl - Şişli.

143 Haşan Hüseyinoğlu.

• (Mrikpınar mahalle

sinden Cihanbeyliog- 

I lu.

Malatya.

1573' Tlahime.
1552 Somer bay sokağı No. 

5.

I Tokad.

maaşının on seneliğini almış iken ölen ve hiz

met müddetleri 15 seneden aşağı olan oğulları

nın hizmetlerine karşılık olarak 1683 sayılı 

kanunun 51 nci maddesine göre kendilerine ve

rilmesi lâzım gelen parayı alamadıklarından 

ileri geldiği anlaşıldı.

Bu mesele hakkında encümenimizce bir ka

rar verilmeden önce Bütçe ve Maliye encümen

lerinin mütalealarınm alınması muvafık görü

lerek keyfiyet bu encümenlerden soruldu:

Gelen karşılıklar üzerine icabı görüşüldü:

1683 sayılı kanunun 52 nci maddesi: hizmet 

müddeti 15 seneden aşağı olanların yetimlerine 

veya yetim hükmünde olan varislerine maaş 

tahsis edilmiyeceğinden, hizmet müddetlerine 

göre bir defaya mahsus olarak muayyen bir 

para verilerek ilişiklerinin kesileceğini ve 55 

nci maddesi ise bir yetim veya varise iki taraftan 

maaş tahsis olunamıyacağını âmir bulunmakta 

olmasına ve oğullarının hizmet müddetleri on 

beş seneyi ikmal etmiş olduğu farzedildiği tak

dirde bu arzuhaller sahiplerinin aldıkları maaş 

dolayisile ikinci defa olarak kendilerine bir ma

aş daha tahsisine 55 nci madde nasıl mâni ise 

hizmet müddetlerinin 15 seneden aşağı olma- 

sındannaşi 52 nci madde ile bir defa için ve

rilip ilişiği kesmeğe mahsus paranın verilmesi

ne de yine o 55 nci madde mâni teşkil etmekte 

bulnunmasına ve çünkü maaşla bir defaya 

mahsus olarak verilen paranın biribirinden 

farkı olmamasına göre muhassas maaşları olan 

veya muhassas maaşmın birden on seneliğini 

almış olan bu arzuhaller sahiplerine dilekleri 

veçhile bir de oğullarından dolayı ayrıca para 

verilmesine mesağı kanunî görülmemiş olmakla 

buralannnı kendilerine anlatılmasına karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

396 28 - IV  -1936
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Sıhhat vekâletince te

kaüdü hakkında ya- 

pdan muameleden- şi

kâyet.

Evvelce Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar

zuhal üzerine Arzuhal encümeni, memurin kanu

nunun 84 neü maddesi hükmüne göre müktesep 

hak karan vermiş olduğu halde vekâletin bunu 

meskût bıraktığından ve hizmet müddetine gö

re iki sene tedavi edildikten sonra tekaüdü lâ

zım gelirken bu hüküm dışında tekaüd muame

lesi yapıldığından ve kendisi Sıhhiye vekâle

tince tasfiyeye tâbi tutulmakla beraber ayni 

zamanda tekaüde sevkedilmiş ve sonra da ma- 

lûliyet iddiası üzerine tekaüd muamelesi feshe

dilerek yeni kanunun cari olduğu zamanda va

zife ifa edemiyeceği hakkındaki rapor üzerine 

ikinci dereceden malûlen tekaüdü yapılmış ol

duğundan bahsile bu muamelelerin kanunsuzlu

ğundan şikâyet eden Haşan Hamdinin Yüksek 

Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal encümene ve

rilmekle Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen karşılık okunduktan ve buna aid hü

kümler incelendikten sonra icabı görüşüldü:

Haşan Hamdinin arzuhalinde bahsettiği Ar

zuhal encümeni kararında:

«Hastalığı vazife yapacak derecede salâh 

gösterdiği takdirde memurin kanununun 84 n- 

cü maddesinin son fıkrası hükmüne tevfikan 

müktesep haklarının avdet edeceği» yazılı bu

lunmuştur, Halbuki Haşan Hamdi, bu güne ka

dar sıhhî vaziyetinin vazife yapabilecek suret

te salâh bulduğuna dair vekâlete hiç bir mü

racaatta bulunmamıştır. Haşan Hamdi, esasen 

vekâletçe tasfiye olunmuşken Devlet şûrasınca 

tasfiyesinin kaldırılması üzerine mevzuata tev

fikan tasfiyesinin refi tarihinden itibaren ma

lûlen tekaüde sevkedilmiş ve bu muameleye 

kanaat etmiyerek tekrar Devlet şûrasında dava 

açmışsa da bu davası reddedilmiştir.

Arzuhal sahibi gerçi memurin kanununun 

84 ncü maddesi hükmüne göre kendisine iki 

sene tam maaş ve tahsisat verilmesi lâzımge- 

lirken bunu yapmadıklarından şikâyet etmekte 

isede 84 ncü maddenin hükmü memur olanlara 

şamil olmasına göre bunun tasfiye kararile iş-
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ten çıkmış ve bu kararın refi üzerine henüz tek

rar bir memuriyete tayin edilmemiş olanlarla 

mütekaitlere tatbikına kanunî mesağ görülme

miştir.

Tekaüd muamelesi feshedilerek yeni tekaüd 

kanununun cari olduğu bir sırada vazife yapa- 

mıyaeagı hakkındaki rapor üzerine ikinci dere

ceden malûlen tekaüdü yapılmış olduğuna dair 

olan şikâyetine gelince:

Haşan Hamdinin, tasfiye edilmesi üzerine 

memurin kanununun muvakkat birinci madde

si mucibince hizmet müddetine göre tekaüd mu

amelesi de yapılmışsada Devlet şıırasınca tas

fiye kararının kaldırılması üzerine bu muame

lenin hükmü kalmamasmdan dolayı malûlen 

tekaüdü yapılmak için tashihen ve malıîliyeti- 

nin, başkasının ianesine muhtaç bir mertebede 

olmayıp yalnız memuriyetine mâni bulunduğu 

göz önüne getirilerek 1325 tarihli mülkiye te

kaüd kanununun 15 nci maddesinin ikinci fık

rası mucibince üçte bir maaş tahsis edilmek sure- 

tile tekaüdü icra kılınmıştır. Haşan Hamdi, yeni 

tekaüd kanununun cari olduğu bir zamanda te

kaüdü yapılmış olmasmagöre bu kanun hüküm

lerinden istifade etmek suretile tekaüdünün 

icrası lâzımgeleceği yolunda iddiada bulunmak 

istemişse de kendisi 30 - X I - 1929 tarihindik 

tekaüde sevkedilmiş ve bu muamelenin de ayni 

tarihte vekâletçe tasdik edilmiş olmasına göre 

tahsis muamelesi sonradan yapılmış bile olsa 

1683 sayılı kanunun muvakkat 5 nci maddesinin 

2 nci fıkrası hükmüne tevfikan eski hükümler 

dairesinde maaş tahsisi zarurî bulunmuştur.

Yukarıda yazılı sebeplere göre Haşan Hanı- 

dinin tekaüdü hakkmda vekâletçe yapılan'mu

amelenin tamamile kanuna ve düzene uygun 

olduğu görülmüş ve bu husustaki iddia ve şi

kâyetleri yerinde bulunmamış olmakla keyfiye

tin bu suretle kendisine anlatılmasına , karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

397 28 - IV  -1936
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dukları yer
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875

988

924

1041

Mehmed Hasanoğlu. 

Yeni otel karşısında 

berber.

Adana.

Haksız yere mektep- 

' ten çıkarıldığından şi- 

kâyi t̂.

Adana orta okulunun son sınıfından haksT/ 

yere çıkarıldığından ve bu suretle tahsil haya- 

tnıa son verildiğinden bahsile işinin incelenerek 

bu haksızlığın ortadan kaldırılmasını istiycn 

Hasanoğlıı Memedin Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu arzuhal, encümene verilmekle Maai-if 

vekâletine gönderilmişti:

(telen karşılık okundu ve icabı prörüşüldü: 

Memedin bir ders yılı içinde iki kere sürek

siz kovma cezası aldığı için lise ve orta okullar 

tilimatnamesinin 119 ncu maddesinin «A» fık

rasına fîöre okuldan katî surette çıkârılmasnıa 

okul yasav kurulunca karar verilmiş ve bu ka

rarın vekâletçe tasdik edilmiş olduğu anlaşıl- 

)nıştır. Memleketin kültür ve terbiye işlerinin 

esaslı bir surette korunması mültezem olup bu 

da mahsusî talimat ve mevzuatın tatbikile ve 

bu tatbikatta azamî hassasiyet ^gösterilmekle 

mümkün olacağında ve yapılan bu muameleli in, 

talimatın tayin ettiği şekilde cereyan ederek 

vekâletçe de tetkik ve tasdik edilmiş olmasıua 

göre Memedin yaptığı bu şikâyette hakkı olma

dığından kendisine anlatılmasına karar veriUli.

Karar No. K. tarihi

398 28 - IV - 193fi

Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza

Giresun İstanbul Samsun Antalya Bursa Denizli

î. Sökmen M. Ulaş T. Sökmen M. Fehmi Gerçeker Şefik Tursan

Aza Aza Aza Aza Aza Aza

Gazi Anteb Gümüşane İstanbul İsparta Ordu Siird

M. Şahin Ş. Erdoğan A. Barlas /. Demiralay İsmail Çamaş Ş. Süsoy

Aza Aza A'a:\

Sivas Van

Z. Başara î. Arva^

r. B. M. M, Matbaa
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur- 

dukhr» yer
Arzuhal hulâsamı Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

96J ‘ Mi'Tjned ve kardeşi. 

707 Yapraklı mahallesi 

Viranşehir! i.

Kırkla rol i.

Tekrar memleketloi- 

ne gönderilı»eleri.

718

764
Nedim Salıhoğlu. 

Tıır^rutlu.

Ecnebi muamelesin-î 

tâbi tutulduğunda’! 

şikâyet.

Millî uıüfadeledo, Şej^h Sait harekâtında 

ve sair hâdiselerde yaptıkları hizmetlerine rağ

men yanliij bir ihbar neticesi olarak memleket

leri olan Viranşehirden Kırklureline {gönderile

rek üç senedenberi orada 7>erişan bir halde ya- 

ijadıklarından bahsile tekrar memleketlerine ve- 

yahud civar vilâyetlerden birine f?önderilmelerini 

isteyen Mahmud ve kardesji Ahmed taraflarından 

Yüksek Reisliğe sulunan ai'zuhal encünu'ne vı*- 

rilmekle Dahiliye vekAh'liııe ş'önderilmiijti. 

fıclen karşılık okundu ve icabı frcii’üşüldü : 

Bunların Hükümetçe görülen idari lüzum 

üzerine Heyeti N’̂ ekile kararile Kırklareline nak

ledilmiş oldukları anlaşılmasuıa göre dilekleri

nin yerine getirilmesine imkân olmadığının ken- 

dilei’ine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

309 5 - V - 1936

Ecnebi olmayıp muhacir olduğu halde ecnebi 

muamelesine tâbi tutulmakta olduğundan bahsile 

J işinin incelenerek kendisinin nnıhacir olarak ka- 

t bul edilmesini isteyen Salihoğlu Nedimin Yüksek 

i Reisliğe suı;ımuş olduğu arzuhal, encümene ve- 

j rilmekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti:

! delen karşılık okundu ve icabı görüşüldü : 

j Nedimin Yunan pasaportile gelmesine ve ar- 

jnavut ırk ve tabiiyetinde bulunmasına göre ken- 

j dişinin gerçi 2510 sayılı kanundan istifadesine 

I imkân bulunmaj’arak ecnebi muamelesine tâbi 

i tutulması o vakit Manisa valiliğine yazılmış isede 

I sonradan bu kanunun 3 ncü maddesine göre bu 

j gibilerin Türk kültürüne bağlı sayılmış olmala-
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Amıhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararl ve ne sebepten verildiği

rından dolayı tabiiyet })eyannai)iesi imza ottiri- 

lerek olinc ^nenıon kâğıdı veril meşinin vo yerleş- 

tirilmok üzere Yozgada gönderilmesinin tekrar 

vilâyete yazıldığı anlaşılmış ve hu suretle dileği 

yerine getirilmiş olmakla keyfiyetin kendisine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

400 5 - V -1936

648 I 

691!

.Memed Rifat Ardaf». 

Tüeeardan.

Kütahya.

Kütahya

şikâyet.

valisinden

77

"^79

929

980

\azmiye Karaalioğlu 

Osman kızı.

Muhiddin mahalh'si 

No. 52 evde 

Trabzon.

Hava kurumuna kendi kudreti dahilinde 

yardım edebileceğini söylemesi üzerine valinin 

şimdiye kadar kimseden görmediği bir hakaretle 

odasnıdan kendisini kovmuş olduğundan şikâ

yet eden Kütahya tüccarından Memet Rifat Ar

dağın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, 

encümene verilmekle Dahiliye vekâletine gön

derilmişti.

(îelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü;

Memed Rifatın iddia ettiği tarzda valinin ha

karette bulunmadığı ve kendisinin vaziyetile 

mütenasip olmayacak, yani bir ayak satıcısmm 

verebileceği bir miktarda yardımda bulunaca

ğını söylemesi üzerine odadan çıkması ihtar edil

diği anlaşılmış xe Inınunla beraber Memed 

Rifat vali tarafından münasebetsiz sözler sarfe- 

dilmek" suretile hakaret gördüğünü iddia et

mekte bulunmasına göre bunun için mahkemeye 

müracaatta muhtar olduğunun kendisine bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

401 5 - V - 1936

İskân edildikleri e- > 

vin kendilerine veril- | 

memesinden şikây<'t.

Tra))Z(>nun Tekt‘ur<;ayır mahallesindeki evleri 

rusların istilası esnasında yandığından ve buna 

nuikabil Trabzonda ."»2 muııaralı evin iskân sure

tile verilmesini istcmişh'rsede bmıa muvafakat 

edilmediğinden bahsih* fjikâyette bulunan Osman 

kızr Nazmiyenin Yüksek Reisliğe sunnuış olduğu 

arzuhal, encümene verilmekle aid olduğu vekâ

lete gönderilmişti.

Oelen karijılık okundu ve icabı görüşüldü.

Bu arzuhali gönderen Nazmiye ile anası Ze- 

kiyenin Yorma nahiyesinin Kamara köyünde 

irsen kendilerine iııtikal eden bir evleri olduğu
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adı, sam ve otur 

duklan yer

Arzuhal hulâsası E ncüm en k a ra n  ve ne sebepten v e r ild iğ i

70J_ Hakkı 
747 ar.

])t'vr(*k 

' (İna.

Yeşilbaş \

iitc'f'arlann-

Kazalarının

maya naklodilmomos\

673

719

Mediha. 

Masköy 

f'.'iddosi 

Vo. 25 V 

İstanbul.

Karaag

İl a ma m 

vdo. '

ff-u;

S

I‘]ski kocası Süloy- 

îimnın Ankarada n e

rede buKındugumın 

bildirilmpsi.

iı̂ in 1771 sayılı kanunun 5 noi maddesinden ve 

1(SÎ) .sayılı tefsiredn istifade edemedikleri ve Im iş 

hakkında Devlet Şûrasına uĉ miij oldukları İdarî 

davanın da Deavi dairesince reddedildiği anla

şılmış ve Deavi dairosi kararlarının kazaî ma

hiyette olduğu Yüksek iMeelisin 808 sayılı kara- 

rile de teyit edilmesine {̂ (ire bu iş hakkında en- 

cünu-nei' yapılacak muam(‘le l)ulunamamış ol

makla keyfiyetin Nazmiyeye anlatılmasına ka

rar verildi.

Karar No. K. ıtarihi

402 f) - V -1936

Çaycuma nahiyesinin kaza haline getirilerek 

kazaları olan Devreğin oraya ba^jlanacağnıı haber 

aldıklarmdan ve bunun ise ekon<mıik ve ticarî 

bakımdan doğru olmadığı fjibi esasen bunu icap 

edecek biı- sebep de bulunmadığından bahsile 

bundan vaz{çe(̂ ilmesini i.steyen tüccardan Hakkı 

Yeşilbaş ile bir (,*ok arkadaşlarının Yüksek Reis

liğe sunmuş oldukları arzuhal encümene veril

mekle keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuştu. 

( ielen kai-şılık okundu ve icabı ^(irüşüldü:

Bu hususta vekâletçe yapılmış veya düşünül

müş bir muamele olmadığı anlaşılmış olmakla 

key.fiyetin arzuhali fföndcrenlere bildirihnesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

403 f) - V - 1036

Önceden evlenip f^eçimsizlik yüzünden ayrıl

mış olduğu ve Ankarada bulunduğunu haber al- 

I dfğı eski koca.sı Süleyiıianın, hakkınâa yapacağı 

! kanunî takipler kolaylaştırılmak için, hangi işte 

; bulunduğunun bildirilmesini isteyen Medihanın 

I Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encü

menimize verilmişti. Bu arzuhal encümenimizi alâ- 

kalandırmamakla beraber usulen Dahiliye vekâ

letine yollanmıştıi’.

Vekâlet buna cevap vererek Süleymanın An

kara belediyesi temizlik işleri müdürlüğü dör

düncü mıntaka memuru olup, Ismetpaşa mahal

lesinde Korkazlar sokağında 106, 107 numaralı



Arzııhal verenlerin 

' adı, sanı ve otui’- 

duklan yer

W

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

■ evde oturduğunu bildirmekle keyfiyetin Mediha- 

j ya anlatılmasına karar verildi, 

i Karar No. K. tarihi

404 5 - V -1936

733

781

Ali Rıza Başkurd. 

Teke ıne.sf'id nıaha.'- 

lesindc ııray iıayv?i/ı 

pazarı memurla n<L- 

daıı.

Bursa.

Benzerleri gibi ken

disine de ev veya yn' 

verilmesi.

7 1 3  ̂ Maksud ı Çeşmt? jandarma yü

759 Çeşme ılıealar-ı mev- t basısından şikâyet,

sim pazarı. j 
Ilıca.

Balkan savaşından önee gelerek Bursada yer

leşmiş olduğundan ve benzerlerine iskân suretile 

ev ve yer veı-ildiği halde bundan mahrum bıra

kıldığından bahsile kendisine de ev veya yer ve

rilmesini istiyen Ali Jiıza Ba.şkurt tarafından 

Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, encümene 

verilmekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve ieabı göi’üşüldü: 

Eski ve yeni iskân kanunlariîiın, Balkan sa

vaşından önee gelenleri muhacir tanımadığından 

Ali Rıza Başkurtun iskânına imkân olmadığı ve 

ancak yerli halk gibi l)ağ ve meyvelik yetiştir

meği taahhüt ettiği takdirde talimatnamesine gö

re en <*ok beş dekar yer verilebileceği anlaşılmış 

olmakla buna muvafakat ettiği takdirde merciine 

müracaat etmesinin kendisine bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

405 5 - V -1936

Çeşmeli Maksud imzasile Yiücsek Reisliğe çe

kilip encümenimize verilen tel yazısında gece ya

nsı dükkânın kapısı ve camlan kınlaraık içeriye 

girilmiş ve kendisine hakaret edilmiş olduğundan 

IbaJısile jandarma yüzbaşısı Ziyadan şikâyet edil

mektedir.

Bu tel yazısı gönderilerek :beyfiyet Dahiliye 

vekâletinden sorulmuştu:

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Çeşmenin kurtuluş yıl dönümü gecesinde ba

zı gençlerin, yegâne benzin satıcısı olan Maksut

tan benzin almak üzere dükkâna geldiklerini ve 

Maksudun mahalli tezahürata lâkayid kalarak 

dükkânını açmamasından dolayı bu hâdisenin, vu

ku bulduğu ve maahaza meselenin mahkemeye 

intikal eylediği ve ıbu işte jandarma yüzbaşısının 

kabahati olmayıp bilâkis vaziyeti idare ettiği ve 

bunun hakkmdaki şikâyetin yerinde olmadığı 

anlaşılmıştır.
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adı, sam ve otur- 

duklan yer
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Arzuhal hulâsası ı Enüümen karan ve ne sebepten verildiği

Easen bu gibi işlerin hal mercii -mehakim 

olup işin orada rüyet edilmekte cüduğu da ibil- 

dirilmesine göre bu şikâyet hakkında encümence 

yapılacak muamele olmadığının Maksuda bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

406 5-V-1936

1362i Güzide.

14291 Çağaloğlu yokuşu a.:- 

I şaın matbaası S. N ;

: u .

! İstanbul.
I Rabia.

Eski nüfus müdürü 

ölü Şevki eşi. 

i Dabağhanede.

1 Trabzon.

Olen kocalanndmı 

dohiyr ikramiye ve

rilmesi.

726 , 

773'

.686 , 
732 i

728_|

Abdülâziz vo ar.

Muş vilâyeti Ka»*.

miş köjünden.

Bolur köyünde.

(Jerede.

, Ali ve ar.
775

I Kobaklar köyünde. 

Gerede.

Teki

rine

ar memh'ketl'- 

u-önderilmeler'.

Rabia ve Cüzide imzalarile Yüksek Reisliğe 

sunulup eıuiünıenimize verilen iki arzuhalde:

Olen kocalarının memuriyette geçirdikleri 

t'ili hizmetin otuz seneyi geı^miş olmasına göre 

kanunen lâznn gelen ikramiyenin yetimlerine 

ver i 1 inesi istenilmektedir.

Bu gibi otuz sene ve daha fazla hizmet ede

rek ölmüş olanların müstehak oldukları ikrami

yelerin ailelerine verileceğine dair ahiren Yük

sek Meclisten çıkan kanuun, neşri tarihinden 

muteber olup bu iki arzuhal sahiplerinin koca

lan ise kanunun neşrinden önce ölmüş ve o tarihte 

merî olan hükümlere tevfikan ailelerine ikrami

ye verilmeyerek yalnız yetim ve dul maaşları 

tahsis kılınmış bulunmasına ve sonradan çıkan 

bu kanunun makabline teşmiline imkân olma- 

masum göre dileklerinin yerine getirilmesi müm

kün olmadığının Rabia ve CJüzideye anlatılma

sına karar verildi.

Karar No.

407

K. tarihi

5 - V - 1936

Dahiliye vekâletince, Muş vilâyetiı.den (îe- 

ı*edeye nakledildiklerinden ve bu ise bazı kim

selerin haklarında besledikleri garaz neticesi 

olduğundan ve saireden bahsile tekrar memle

ketlerine gönderilmelerini isteyen Abdülâziz, 

Ali ve arkadaşlarının Yüksek Reisliğe sunduk

ları üç arzuhal, encümene verilmekle Dahiliye 

vekâletine gönderilmişti.

(Jelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Bu arzuhal sahiplerinin idarece görülen lü

zum üzerine ve Heyeti Vekile kararile Gerede 

kazasına nakledilmiş oldukları anlaşılmasına
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22  ̂ Tevfik.

22 Saı-[y(‘T })t‘le(liyi'Si 

mlıhat kntil)i. 

tstanbul.

tstaııl)ul zülırovî lıas- 

Uılıklar dispansorin- 

(k-ki yolsıızlııklardarî 

vo hakkında yapılau 

haksız nmameh‘dt‘ 11 

yet.

: {̂ öre dileklerinin yerine getirilmesine imkân 

olmadığının kendilerine bildirilmesine karar 

i verildi.

i Karar No. K. tarihi

408 5 - V - 1936

tstanibul zührevî hastalıklar dispanserindeki 

yolsuzluklardan ve ıbnna dair olan tahkikat evra- 

Ikının takipsiz hıraikılarak saklandığından ve ken

disi ile Başkâtib Kerimin haksız olaratk memuri

yetlerinden uzaklaştırıldığından ve saireden bah- 

sile bu işin esasından tahklkile stöbeb olanların 

cezalandınlmalarmı ve Sarıyer belediye kâtipli

ğine nakli dolayısile aile maişeti muht^l olduğun

dan bu haksızlığın da düzeltilmesini isteyen Tev- 

fiğin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal üze

rine bu işin hir müfettiş vasıtasile tahkiki ve ne

ticesinin bildirilmesi Dahiliye veikâletine yaızıl- 

mıştı.

Gıelen karşılıkta: hu ihbarlar üzerine mülkiye 

müfettişi Hayri Arar tarafmdan yapılan tahki

katı ve işin neticesini gösteren raporun gönde

rildiği ibildirilmekle rapor encümence okunarak 

icaibı görüşüldü.

Bu mesele hakkında muhtelif tarihlerde vuku 

bulan ihharlar üzerine usulü dairesinde salahi

yetli memurlar tarafından tahkikat yapılarak 

kâğıtlarının kanunî iktizaları ifa kılındıktan son

ra dosyalarla hirlikte belediye evrak hâzinesin

de saklandığı ve binaenaleyh muameleye tâbi 

tutulmamış ve takipsiz bırakılmış kâğıd bulun

madığı, haklarında ihbaratta bulunan memur 

ve müst^ıhdemler için kâfi derecede delil bulun

madığından dolayı aleyhlerinde kanunî takiba

ta imkân olmayıp ancak İdarî bir tedbir olmak 

üzere bunlardan bazılarının değiştirilmiş olduk

ları ve zührevî hastalıklar müdürlüğü teşkilâtı da

ima Sıhhat vekâleti müfettişlerinin mürakabesi al

tında bulunduğundan ihbarnamede yazılı olan 

şaibelerden bunlann uzak bulunduğu raporda

i uizun uzadıya bildirilmesine göre bu husus hak- 

! kmda başkaca bir muamele yapılmasına maihal 

görülmemiş olmakla burasmın ve arzuhal sahibi 

Tevfiğin Sarıyer belediye kâtipliğine nakline ge-
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«  i  Arzuhal verenlerin 

I  Iü; adı, sam ve otur- 

duklan yer
Arzuhal hulâsası ! Encümen karan ve ne sebepten verildiği

linee: bu gibi hususların mercilerinin takdirleri

ne ve görecekleri idari lüzuma göre yapılmavSi sa

lâhiyetleri dahilinde olan işlerden olması itiba- 

rile bunun da encümeni alâkalandırmayacağının 

Tevfiğe anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

409 5 - V -1936

Reis

Giresun 

/. Sökmen

M. M.

İstanbul 

Z. Karamursal

Kâtib 

Samsun 

M. Ul/ı̂  Mezun

Aza Aza Aza

Antalya Bursa Gazi Anteb

T. Sökmen M. Fehmi Gerçeker M. Şahin

Aza

Gümüşane 

Ş. Erdoğan

Aza

İstanbul 

A. Barlas

Aza

tsparta

Mezun

Aza

Mardin 

A. Şatana

Aza

Ordu 

İsmail Çamaş

Aza 

Siird 

Ş. Süsoy

Aza

Van

thrahim

Aza 

Sivas 

Z. Başara
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T 3 3 4 ,

Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve otur

dukları yer

Müstafi! (jinuı-. 

Ziraat bankası c'skı 

müdür lîinavini. 

Rrzurunı.

Arzuhal hulâsası E ncüm en k a ra n  ve ne sebepten v e r ild i^

Ziraat bankasmdın 

tokaüd aylığı bağ 

liU) mamasından ş-- 

l<Av(*t.

Ziraat bankasında yapmış olduğu hizmetleri 

banka 19 sene 9 ay olarak kabul ettiğinden ve 

halbuki kendisi 444 sayılı kanunun 17 nei ve

788 sayılı kanunun birinci ve ikinci ve 1330 sa

yılı kanunun üçüncü ve 1666. sayılı kanunla 1683 

saydı kanunun 9 ve 66 ncı maddelerine istina

den tekaüd maaşına müstehak olduğundan bah- 

sile şikâyette bulunan Mustafa Çinarın Yüksek 

Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal ve tel yazılı 

encümene verilmekle Ziraat vekâletine gönde

rilmişti.

Vekâletten gelen karşılıkla ona bağb olan 

Zij*aat bankası umum müdürlüğünün yazısı 

okunduktan ve arzuhalde gösterilen kanunlar 

incelendikten ve bankadan ayrıca davet edilen 

salahiyetli müdürden bu dilek hakkında bazı 

izahlar alındıktan sonra icabı görüşüldü:

Erzurum banka şubesinin muavini iken veri

len mezuniyet sonunda vazifesine gelmediğinden 

dolayı , müstafi sayılmış olan Mustafa Oinarın 

tekaüdü için saydığı kanunların kendi vaziyetile 

münasebeti görülmemektedir. Şöyleki;

1 — 444 numaralı bütçe kanununun 17 nci 

maddesi gerçi banka memurlarmın Devlet me

murları hakkındaki hükümlere tâbi olacağını 

tesbit etmekte ise de Mustafa Çinarm daha önce 

bankadan ayrdmış olmasına göre bu maddenin 

kendi hakkında tathikma imkân bulunmamakta

dır.

2 — 788 numaralı memurin kanununun bi

rinci ve ikinci maddeleri Devlet memurluğunun 

vaziyetini tayin ve tesbit etmekte olup tekaüdü

nü isteyen Mustafa Çinarın bu madde ile alâkası 

varit değildir.

3 — 1330 sayılı kanunun üçüncü maddesi de 

Hazine ile banka arasındaki tekaüd aidatı ve 

tekaüd, eytam ve eramil maaşları meselelerinin 

sureti muhasebesine dair olup bunun da arzuhal 

sahibinin iddiasile bir münasebeti görülme

miştir.

4 — 1666 numarab kanun ise; sicilleri itiba- 

rile hizmetlerinden istifade olunmayanların ve 

acizleri tahakkuk edenlerin tasfiyeleri hakkın- 

daki müddetin temdidine dair olup bu kannn 

hükmünün dahi Mustafa Çmarm iddiasma ta

allûk eder eihetî y o k t u r .
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1 Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

dnklan yer.

Arjnıhal hulâaaaı j Encümen karan ve ne sebepten verildiği

501 MemcH.1 Fatih.

631 Rızaiyc mahallesin

de Haiıkentli ııahl- 

siııdfn şchid mülfi- 

7.ini Mt'med babacı, 

Elâziz.

5 — 1683 numaralı yeni tekaüd kanununa 

gelince: Bu da banka memurlarını şümulü dı- 

şmda bırakmaktadır. Bu kanunun 9 ncu mad

desi askerden mülkî hizmetlere nakledenlere aid 

bulunmakta ve 66 ncı maddesi de banka me

murlarından sair dairelere intisap etmiş olanla

rın bankaca mesbuk hizmetleri müddetinin, te

kaüd hesaplarında sayılacağım göstermekte olup 

bu hükümlerin de Mustafa Çmarm istediği te

kaüd maaşile bir münasebeti bulunmamaktadır.

Binaenaleyh, arzuhal sihibinin arzuhalinde 

sayılan bu kanunlara istinad ederek tekaüdünü 

iddia etmesi doğru değildir. Esasen tekaüd hak

kı, meşrut olan 25 sene filî hizmeti ikmal ile 

veyahud malûliyet sebebile daha evvel iktisap 

olunmaktadır.

Mustafa Çmar ise her ne kadar filî hizmetine 

askerliğini de ilâve ederek hizmet müddetini 29 

seneye çıkarmakta ise de gerek yeni ve gerek 

eski tekaüd kanunu hükümlerine göre bankadan 

ayrıldığı zamandaki kabule değer hizmeti 19 se

neye baliğ olmakta ve bu itibarla dileğinin ye

rine getirilmesine kanunen imkân bulunmamak

tadır. Buralarmm kendisine anlatılmasına ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

410 7 - V - 1936

Oğlundan dolayr mn- 

aı̂  bağlanması.

Oğlu mülâzim Memed Fethinin gaybubetin

den dolayı kendisine maaş bağimması için yap

tığı müracaatlardan şimdiye deyin bir netice 

elde edilemediğinden bahsile hakkı olan bu ay

lığın bir an önce bağlanmasnıı isteyen Memed 

Fatihin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzu

hal, encümene verilmekle Mîllî Müdafaa vekâ

letine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Mülâzim Memed Fethinin 328 senesinde kay

bolduğu anlaşılmasına ve babası Memed Fat

hin ise o tarihte maaşa müstahik olmayıp, 1687 

sayılı kanunun meriyeti zamanında, müracaat 

etmiş olmasma göre kendisine vekâletten de 

başkaca bildirilmiş olduğu üzere, bu kanunun 

64 ncü maddesi hükmüne tevfikan aylık bağlan-
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>  Arzuhal verenlerin 

g I; adı, sanı ve otur- 

^  dukİ an ver

Arzuhal lıulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

masına ve binaenaleyh dileğinin yerine getiril

mesine imkân bulunmamış olmakla Memed 

Pntilu' anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

411 7 - V- - 1936

837 I Vasil.

886 t Halatta 11 amanı i Mu 

hittin mahallesi Sö- 

<>:Ü1İÜ bakkal sokak 

‘ No. 22.

l.sta)ibul.

Askerî malûl old':- 

ifundan maaf;; vf a'- '.- 

zi vorümt.'si.

Askerî malûllerden olduğundan bahsile em

sali gibi kendisine de maaş verilmesini isteyen 

i>imitrioğlu Vasilin Yüksek Reisliğe sunmuş ol

duğu ar/Aihal, encümene verilmekle Millî Müda

faa v(>krdetine f^önderilmişti.

(!elen karşdık,okundu ve icabı yöi’üşüldü. 

V a s i l İT i  tetkik edilen dosyasındaki raporla* 

nııda ya/cdı olan »öz arr/asının dereceye girer 

şekilde olmaclığı anlaşdmrş ve kanunun tayin 

ettiği derece dışında kalan arızalardan dolayı 

maluliyet üzerinden maaş vefilmesine ve bina

enaleyh dileğinin yerine getirilmesine imkân 

'bulunmamış olmakla burasının kendisine bil

dirilmesine karar verildi.

Karar No.

412

K. tarihi

7 - Y - 198()

868 ' Tevfik .Mahmudoi 

781 I lu.

I lOyyubiye mahalI •- 

sinden.

l'rfa cezaevinde. 

Urfa.

Muhakemesinin 

niden yaj)dması.

Ka<|ak( ı̂lık suçundan dolayı Urfa askerî ih

tisas mahkemesinin kararile beş sene ağır 

hapse ve iki sene nefye ve para cezasına mah

kûm olmak gibi hakkında verilen bu ağır kara

rın değiştirilmesi için tekrar muhakemesini is

temiş ise de kabul edilmediğinden bahsile bu 

dileğinin yerine getirilmesine dair Memedoğlu 

Tevfiğin Yüksek Keisliğe sunmuş olduğu arzu

hal. encümene verilmekle Millî Müdafaa vekâ

letin gönderilmişti.

(ielen karşdık okıuulu ve icabı görüşüldü:

Tevfik hakkında yapdan muhakemenin usul 

ve kanuna uygun olarak cereyan ettiği ve iadei 

muhakeme hakkındaki dileğinin de askerî Tem

yiz mahkemesince kabul edilmediği anlaşrlmış 

ve kazaî yollardan geçerek katiyet kesbeden bu 

hükmün değiştirilmesini haklı gösterir bir .se- 

beb te bulunmamış olmakla dileğinin yerine ge-



Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

t iril m esin e imkân olmadığımn kendisine anla- 

tılınnsına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

413 7 - V - 1936

8 0 ^  (Vmil.

854 Mui'aılivi' ınalıall('> 

kâ.yıtlıaiK* caddt'si N;«. 

4(S lıai‘|) ınalfdü ni'i- 

(ekaicl yüzbaşı.

, İstanbul - Beşiktaş

Terfih zammı ha'c- 

kındaki muamelenin 

doffni (»İmadii^ıiKhıiı 

sikâvel.

551 sayılı kanunun neşrinden itibaren terfih 

zammına müstahak olduğu halde muamelesini 

bu suretle yürütmediklerinden ve Devlet f̂ ûrası- 

na da ü vakit açmış olduğu dava reddedildiğin

den bahisle dosyasının Millî Müdafaa vekâletin

den getirtilerek işinin incelenmesini ve hakkının 

bu suretle yerine getirilmesini isteyen mütekaid 

Yüzbaşı Mustafanm Yüksek Reisliğe sunmuş ol

duğu arzuhal, encümene verilmekle Millî Müda

faa vekâletine gönderilmiştir.

(Jelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Vekâletin karşılığında verilen izahlara göre 

esasen yapılan muamelede bir kanunsuzluk gö

rülmediği gibi bahusus Mustafanm vaktile !̂ û- 

rayı Devlete müracaat etmiş ve fakat Deavi da

iresince davasının reddedilmiş olmasına ve ar- 

zuhalindede yazılı olduğu üzere Deavi dairesi ka

rarlan kazaî ve nihaî bir şekilde olup 

bunları encünıenimizce tetkika Yüksek Meclisuı 

803 sayılı karan mâni bulunmasına göre bu di

leği hakkında yapılacak muamele olmadığının 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

414 7 - V . 1936

278^ Hilmi Akkaş.

İ g f  M. V. zat işloî- 

' fen şubesi müdürü. 

283/297

M. Sadettin Topa.y. 

M. M. V. leva/nn al 

tiner şubede ikine; 

sınıf muamele memu- 

! ru.

! 373/394

 ̂ İbrahim Sezginer.

I M. M. V. zat işh'ri 

dairesi Lv. ve Mc*.

M<‘sken tazminatınr?ı 

bulundukları dereee 

maaşları üzerind(-n 

verilmesi.

I .Mesken tazminatnıın, bulundukları derece 

I nıaa!;}! üzerinden verilmesi lâzınıgelirken ııldıkla- 

; rı ınaaşlaruı dereeeleri üzerinden verilmekte ol- 

I: duğundan şikâyet eden binbaşı Hilmi Akkaş, 

; üeüneü sıntf muamele memurları Sadettin To- 

; .iwy ve Tahsin Nomer ile dördüncü snııf mu* 

I aııu'le nıenuıru İbrahir.ı Sezginerin Yüksek Re- 

I islice sunmuş oldukhu-ı arzuhaller encümene 

I verilmekle okundu \ v ieahı jitirüşüldü:

Mafevk nu'vkide istihdam edih'n subayla- 

I rın nuisken tazminatının ne suretle verileceği- 

I nin tetkiki Hükûmetc '̂e î^ûrnyi devlete tevdi 

i kılınması üzerine mesele Devlet şûrası Umumî
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

di'iı 4. 8. Mİ. Me. 

319/33S 

Tahsin Nomaı*.

M. M. V. levazım 0 

noı ^ sınii 

muanielo mennıru.

Q43 H. Hüsnü Görgeç.

995 ; Koc'imnıst af apaşa v 

rabaeı Bayazıd ma- 

haHosi Sebz(‘oilor s(/ 

kak No. 344. sabık İs

tanbul meclisi umu

mî azası.

İst anbul.

Malııliyet
rilmosi.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

heyetince müzakere edilerek «(Mheti askeriyede 

dereceler, görülen hizmetlere göre değil, rüt

be üzerinden tertil) edildiğinden ve muvakkat 

tazminat ise ancak bulunulan derecelere göre 

verilebileceğinden, asili olmayan yüksek dere

ce makama vekâlet eden subaylara vekâlet et

tikleri makama muhassas muvakkat tazmina- 

tnı verihnesine mahal görülmediğine» karar ve

rildiği anlaifilmasına ve esasen 1455 sayılı ka

nunun 8 nci maddesinde askerî memurların 

bütün askerî muamelelerde nuıaijça muadili bu

lundukları zabitler gibi olduğu ve binaenaleyh 

subaylardan 1‘arkr olmadıkları gösterilmekte 

bulunmasına göre arzuhal sahiplerinin almak

ta oldukları mesken tazminatının arttırılması

na imkân bulunmamış olmakla keyfiyetin bu 

suretle kendilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No.

415

K. tarihi

7-V-1936

maaşı Vv- | Harp malûlü olduğu halde almış olduğu bir 

çok vesikalara rağm.en hakkı tanınmadığından 

bahisle şikâyette bulunan süvari yüzbaşı müte

kaidi Hüsnü Görgeçin Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu arzuhali, encümene verilmekle Millî Mü

dafaa vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık^ okundu ve icabı görüşüldü :

Hüsnü Görgeçin Afrikada geçirdiğini arzu

halinde iddia ettiği hastalığmm mahiyeti anla- 

şılamadığı gibi malûliyet maaşı bağlanması, te- 

kaüd hininde dereceye girer şekilde malûliyetin 

sabit olmasile mukayyed ve meşrut olup, hal

buki, kendisinin tekaüd edildiği sırada böyle bir 

: hali bulunduğunu iddia ve isbat etmemiş olma- 

I sma göre dileğinin yerine getirilmesine imkân 

i olmadığmm Hüsnü Görgeçe anlatılmasma karar 

/ , verildi.

Karar No. K. tarihi

416 7 - V -1936



lâ
j Arzuhal verenlei'in 

^  I adı  ̂ sam ve otur- 

j duklan yer

777 ! Kıdvan Fırad. ı

826 I  Mıitekaid yüzbaşı. . 

I Demirköy askerlik su-ı 

1 besi başkanı.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Tekaüd maaşının ya 

1‘isının verilnuMiı»- 

sinden şikâyet.

J)(‘nıii‘k(')\' Askerlik şııl)esi ı-oisliğiııde üc

retle cîîliijiıinkta olmasına <>()re tekaüd kanu

nunun 70 nei maddesi hükmüne tevfikan teka

üd maajjının yansının verilmesi lâznııgelirken 

ba mart̂ r kesmiş oldukların<lan bahsile şikâ

yette bulunan mütekaid yü/başı liıdvanın Yük

sek Meclise sunmuş olduj?u arzuhal, encüme- 

ue verilmekle Millî Müdafaa vekâletine 3:011- 
derilmişti.

Oelei) karşılık okundu ve icabı (görüşüldü:

liıdvan kadroda ücretli olarak gösterilen 

bir münhalde istihdam etiilmeyip kadroda 

maaşlı olank kabul edilen bir mahalde ücret

le istihdam edilmekte olmasına «röre 211 sayılı 

ve 19:M tarihli tefsir kararına tevfi

kan tekaüd maaşının yansının verilmesine im

kân olmadıkı anlaşılmış olmakla burasının ken

disine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

417 7 - V - 193G

1388j

Y45~8

İ594

J683

.Sami. ! Malûliyet maaşmın

Kraoğlan t̂ ,aı*sısı Is- yanlış bağlanmasın 

tanbul oteli No. 7 ma- dan şikây(‘t. 

lûl jandarma he.san 

memuru.

Ankara.

Kendisi askerî memur vaziyetinde iken ma

lûliyet zammının 1683 sayılı kanunun subay ve 

askerî memurların malûliyet zamlarına dair 

olan 82 nci maddesine ĵ öre verilmediğinden balı- 

sile l)u yanlışlığın düzc'itilnu'sini istiyen mütekaid 

jandarma hesap memuru Saminin ’̂üksek Reis

liğe sunmuş olduğu iki arzuhali, Encümene ve

rilmekle Dahiliye vekâletine gönderilmiştir.

Oelen karşılıkta: Jandarma hesaj) memuru 

Saminin tekaüdü hininde 1452 sayılı kanuna bağ

lı iki numaralı sivil jandarma kadrosunda 25 

lira maaşlı bir memur olarak gösterilmesinden 

dolayı malûliyet zammı tekaüd kanununun 42 

nei maddesine göı-e hesap olunmuş ve o suretle 

tekaüdü yapılmış olduğu bildirilrniştir.

Jandarma komutanlığından davet edilen sa

lahiyetli müdür tarafından Saminin vaziyetini 

tashihe matuf olarak verilen izahlar dinlendik

ten ve işin mahiyeti incelendikten .sonra Divanı 

muhasebattan Encümene davet edilen azadan 

Yusuf Ziya hazır olduğu halde icabı görüşüldü: 

Gerçe maaşatın tevhit ve teadülü hakkrndaki 

1452 sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı cet-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

velde: jandarma Ijc'sap jnt'iımrhırı, jandarma si

vil memurlîifi teşkilâtı lueymırnda «:österilıniş 

isede Saitlinin arzuhaline l)ağlı olarak sunmuş <»1- 

duğu şehadetnarııesind(^n dı̂  anla!jildif?r üzere ken

disi 335 senesinde jandarma zal)it mekte))indeıı 

neijet ederek tabur kâtibi muavinliğine nasp ve 

sonrada tabnı- kâtibliğine terfi elmİ!̂  olduğu <ı;ibi

o vakiltenl)eri gerek İstiklâl mücadelesinde ge

rek ondan sonı-a tekaüdü larihiııe kadar ayni sı

nıf v<' vaziyelt(‘ istihdam kılııımiij olmasına ve 

zaten rütbeli olan ve askerî memur vasfını haiz 

bulunan jandaj’uıa hesap memurlarının sivil ola

rak ti'lâkkisine imkân olmamasına ve ])unlarm 

1452 sayılı kanunda siviller meyanında gösteril

miş olması maaş noktasından yapılmış bir tefrik 

olup yoksa esas mesleklerine göre kanunî hak* 

lan olan maluliyet zamlarile bir alâkası bulun

mamasına ve bilâhare (•ikan lS-14 sayılı kanun 

jandarma sınıfına mensup sivil memurlar hak

kında da askerî memurlar hakkındaki muamele- 

; nin tatbik olunacağını tasrih etmekte buluıuııa- 

sına ve zaten jandarmadan mütokaid memurlar 

arasında Saminin vaziyetinde kimse olmayıp l)u- 

nun zatına maksur ve bir tashih keyfiyetinden 

ibaret olduğu da dairesi şube müdürünün ifade

sinden anlaşılmasına göre ya|)ilan bir tahsis mu

amelesinin düzeltilmesinden ibaı-et olan bu dih'- 

ğin yerine getirilmesi zarurî bulunmuş olduğun

dan mektebten ( ı̂ktığı tarihten tekaütlüne kadar 

sınıf değiştirmeyip ayni suretle ve askerî me

mur vaziyetinde istihdam kdınnuş olan Sam inin 

ona göre maluliyet maaşının tashihi lâzımgeleee- 

ğine ve keyfiyetin Samiye anlatılmakla beraber 

M. M. vekâletine de bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

418 7 - V -1986

786 i  Adil Memed Şükrüoğ- Tekaütlüğünün kal- Doğum tarihi 1297 iken nasılsa sicilline 1295 

g35  ̂ lu. ! dırdarak yeniden olarak yazılmış olmasından dolayı tahdidi sinne

vazzafen istihdam o- | tâbi tutularak tekaüd edilmiş ve sonra da bu 

lunması. I doğum tarihini tashih ettirmiş olduğundan bah-

i sile işi incelenerek tekaütlüğünün refi ile tekrar 

' muvazzafa alınmasını ve emsalleri gibi kendi

sine de terfi hakkı verilmesini isteyen askerî 

memur Adilin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu

lu.

S. Kor. 12. Tüm. 2. 

Ş. emekli 6. S. aske

rî mfiinuı*.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve ot ır- 

duklan yer
Arzuhal hulâsası p]ncümen karan ve ne sebepten verildiği

arzuhal, ejıcünıene verihneklc Millî MıuîafaiEi'' 

v(‘kâletin(' }>öıulerilınişti.

(!olen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Adilin sicil kütük doflcrinfh* do^um tarihi 

1295 olarak gösterilmiş olnuısmdan dolayı tah

didi sinne tâbi tutulmak suretile tekaüılü yapr- 

larak tasdika iktiran ettiği ye kendisi gerçi 

sonradan bu tarihi 1297 olarak tas'hih ettirmiş 

ise dc tckaüd hakkı başladıktan sonra yapdan 

bu tashihin kanuneıı hükmü olmadığı anlaşılmış 

ve esasen 1076 numaralı kanunun 16 ncî mad

desine göre ordudan her hangi bir sebcpb' olur

sa olsutı ayrılmış olanların tekraj* muvazzaf sı

nıfına alınmalarına imkân bulunmamış olmakla 

dileğinin yerine getirilmesi kabil olmadığının 

Adile anlatdmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

419 7 - V - 1936

516= Kirkor Zamkoçyan. 

553 j  l' '̂ki zabtiyc No. 17. 

; İstanbul.

Sakıt 11 ükûmett cl< i 

îdacağının tesviyesi.

Mülga Harbiye ıi(‘za:‘eline \'eniii.ş (»Iduğu 

nıa!/,('iııe l)ed(‘lile .Maarij'te yaptığı inşaattan 

dobıyı yivini hin lirnvii yakın olan alacağının 

\-ei'ilmediğin<len şikâyet eden Kirkor Zantgoc;'- 

yanın Yüksek lîi'isliğe sunmuş olduğu arzu

hal. encümene verilmekh* Maliye vekâletine 

yiinderilnıişti.

<!elen karşılık okundu ve ieabı gı’iriişüldü : 

.Mahsubu unmiııî Afinununun ikinei madde

si hükmüne tê 't■ikan bu pnrnnın lesviyesine 

imkân olnnıdığı anlaşılmış olınnkla burasının 

arzuhal sahihine :ınl:ı1 liııiMstıiM kai’ar \<*rildi.

Karar No. K. tarihi

i i 420 7 - - I9:?6

Reis M. M. Kâtib Aza Aza Aza

(! iresim İstanbul SamsTuı Amasya İstanbul Ordu

/. Sökmen Z. Karaimırsal M. VUış î. Hakkı Mumcu A. Barl^s İsmail Çamnş

Aza Aza Aza Aza

Sivas Balıkesir Bursa Güınüşan«

Ziya Başara Hayrettin M. Fehmi Ger çeker Ş. Erdoğan
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' Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- Arzuhal hulâsası i Encümen karan ve ne sebepten verildiği

566

ÖUJ

41 40

6942

Faika.

Inıaı-et ınahalh'siııcit 

Muzaffer validesi. 

iTfVvza.

i<]sarette malûl kalan 

f>̂ lnn;! iiuıa.'̂  bağlan- 

masL

Oğlu ihtiyat zabit namzedi Muzafferin esa

rette erken bunama illetine uğrayarak timarha- 

nede tedavi altmda bulunduğundan ve bu va

ziyeti dosyasmm tetkikile de sabit olduğu halde 

kendisine kanunî hakkı olan maaş bağlanma- 

makta olduğundan bahisle dosyasının getirtile

rek tetkikile oğlunun bu hakkının verilmesini 

isteyen Faikanm Yüksek Reisliğe sunmuş oldu

ğu arzuhal, encümene verilmekle Millî Müdafaa 

vekâletine gönderilmişti.

(îelen karşılıkta Muzafferin silâh altmda de

lirdiğine dair vesika veya kayid gösterilmedi

ğinden terfüıine imkân olmadığı bildirilmiştir.

Arzuhalde ise, Muzafferin terhisten önce bu 

hastalığa uğradığı ısrar edilmekte ve bunu teyid 

edecek bazı delâi^ gösterilmekte olmasından do

layı vekâletten getirtilen dosyası fen şubesile 

tekaüd şubesinden ayrı ayn encümene davet 

edilen salâhiyetli müdürler hazır oldukları hal

de tetkik olunduktan sonra icabı görüşüldü.

Muzafferin esaretten göndermiş olup evrakı 

arasmda bulunan mektubunda bu hastalığa tu

tulduğuna delâlet edecek ifadelere tesadüf olun

duğu gibi bilhassa Havza askerlik şubesinin dos

yada bulunan karşılığında da: (Muzafferin esa

retten deli geldiği ve bu sebeple 1337 ve 1338 se

nelerinde emsali erile n6 Havza şubesince, ne de 

Amasyn şubesince şevkine teşebbüs edilmediği 

ve 12 - I- 1339 tarihindeki şevkinin de tedavi 

ve muayene edilmek mahiyetinde olduğunu 

Amasya şubesinin tasdikli künyesi münderica- 

tmdan anlaşıldığı) yazılı bulunmasına bu ihti

yat zabit vekilinin esaretten hasta olarak geldi

ğine şüphe bırakmamış ve salâhiyetli bir şube

nin ihtiyaca değer bir vesika mahiyetindeki res

mî ifadesinden hâsıl olan bu kanaate encümene 

gelen müdürler de iştirak etmiş olmakla Muzaf

fere kanunî hakkı olan maaşm bağlanması lüzu

munu Millî Müdafaa vekâletine bildirilmesine 

ve keyfiyetin arzuhal sahibi Faikaya da anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

421 14 - V -1936
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Araııhal verenlerin 

adı, awmı re otur

dukları yer

Arnıhal hnlftsaii ! Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Hatice ve Kutsi, 

ts(asyon cadrlpsind • 

No. 10 evde.

Izmir - Bornova.. 

Osman Lûtfi Zaiın. 

Adliye cıvanndtt Nu. 

66.
Eskişehir.

Ali Rıza Paksoy. 

Cebeliherekt't nıahk *- 

azalığındaiı mii- 

tekaid.

IKirtvol.

Şûrayi devlet deavi 

dairesi kararlarının 

tetkiki.

Bornovada adi iskân suretile verilmiş olan 

evin tapuya bağlattırıldığı halde ellerinden alın- 

masnıa kıyam edildiğinden bahsile şikâyette bu

lunan Hatice ve Kutsinin ve hakkında verilen 

tasfiye kararının da kaldırılmasını isteyen Ge

diz eski müddeiumumisi Osman Lûtfinin ve avu

katlık ruhsatnamesi verilmesine dair olan di

leği vekâletçe reddedilğinden, keyfiyetin tetki- 

kile dileğinin yerine getirilmesi hakkmda Cebe

libereket azalığmdan mütekait Ali Rizanıu 

Yüksek Reisliğe sundukları arzuhaller encümene 

verilmekle aid olduğu vekâletlere gönderilmişti.

Gelen karşılıklar okunduktan sonra icabı gö

rüşüldü :

Bu vatandaşların Şûrayi devlete de daha ev

vel müracaat ettikleri ve Deavî dairesince de 

Hatice ve Kutsi ile Ali Rizanm dilekeri tetkik 

edilerek müıddealarmm yerinde olmadığına karar 

verildiği gibi Osman Lûtfinin de müruru müd

det noktasından davasının reddedildiği anla

şılmış ve Yüksek Heyetinizce verilen 803 sayılı 

karara göre Deavî dairesi kararlarının kazaî 

mahiyette olması itibarile bunlarnı encümeni

ni izce tetkikine imkân bulunmamış olmakla bu- 

rasınm arzuhal sa-hiplerine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

422 14 - V - 1936

_633 ;̂ Yaşar.

724 ! Moda caddesi Dumiı.- 

pınar sokak N«. 12. 

i İstanbul - Kadıkör.

Haksız yere vazife- ' Alüteaddid bakanlıklarda hizmet görmüş ve 

«ine son verilmiş ol- nihayet adliye meslekine intisap edei‘t>k 9 se- 

duğundan buna da’r | neden fazla orada da hizmet etmiş iken bir 

kararm kaldmImasT. ! taknn e.şhasın tezvirleri neticesi olarak ıneslek- 

j ten (,*ıkarıhnıs} olduğundan bu haksız nuıamele- 

‘ nin düzeltilmesi Yaslar imzasile Yüksek Reisliğe 

sunulup Encümenimize verilcjı iki arzuhalde is

tenilmektedir.

I)U arzuhallerin Adliye vekâletine utinderil- 

mesi üzerine gelen karşılık okundu ve icabı gö

rüşüldü ; .

Yasarın .\dliyede hemen her gittiği yerde 

' hâkimlik vakarına yakışmayacak türlü işlerden 

i dolayı tekrar tekrar inzibatı cezalara uğramış 

: olduğu gibi nüfuzu m<;muriyetini suiistimal et- 

' meşinden ve saireden dolayı müteaddit defalar
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adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâfiası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

482

518

745

7Q3

A. Hulûsi Tiıyaki. 

Tankın ınalıkomcsi s 

ki aza mülâzimi. 

Aksaray (*add<«i \o. 

.152 yazıhanede, 

Sinop.

iVdliyecc vazifesine 

son verilıncsimion şfi 

kâyet.

nıuhakcnıe altına alındığı ve nihayet temyiz bi

rine,i reisinin riyaseti altında toplanan komis

yonca, sicilline göre vazifede bırakılması caiz 

ır()i-ülemeyerek 25of) sayılı kanunun muvakkat. 

mad(l('sinin (A) fıkrası mneihinee vazifesine 

nihayet verildi^ji anlaf^ılmîij ve hu hale jU’öre ar- 

zulıali hakkında yapılacak bir muamele bulun- 

mamiij olmakla keyfiyetin kendisine bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

423 14 -V -1936

Adlice vekâletince vazifesine nihayet verilme

si üzerine Şûrayı deA'lete müracaat ederek lehin

de karar almış olduğu halde Adliye vekâleti nok- 

tai nazarında İsrar ederek hakkında verilen ka

ran kaldırmamakta olduğundan hahsile Millî 

mücadeledeki hizmetleri ve Devlet şûrası Deavi 

dairesinin karan göz önüne getirilerek hakkının 

meydana <îIkarIlma î̂mI isteyen Çankısı eski aza 

mülâzimi Ahmed Hulûsi Tiryakinin Yüksek Re

isliğe sunduğu arzuhal, encümene verilmekle 

Adliye vekâletine gönderilmişti.

Oelen karşılık okunduktan sonra icahı görü

şüldü:

Hulûsi Tiryakinin evvelce bulunduğu yerler

de yapmış olduğu münasebetsiz işlerin sicilli üze

rinde yaptığı tesirleri icaibı olarak memurin ka

nunu ahkâmma göre Silvan hâkimliğinde iken 

tasfiye edilmiş olduğu ve ıbunun üzıerine Devlet 

şûrasrnca tâ sfiye karannın kaldınlması üzerine 

Çankın aza mülâzimliğine tayin kılınmış ise de 

burada ka;^nt«izliği de görülmesi ve iş sahiplerile 

çalışma arkadaşlarına yolsuz muamelede bulun- 

ması üzerine tekrar bir ihtar aldığı gibi hakkm- 

daki teftiş raporlan dahi meslekte kendisinden 

istifade imkânı olmadığını göstermekte olmasın

dan dolayı 2556 sa;\T[lı hâkimler kanununun mu

vakkat maddesinin B frkrası mucibince vazifasi- 

ne son verildiği anlaşılmış ve binaenaleyh dileği

nin yerine getirilmesine imkân bulunmamış ol

makla burasının kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

424 14-V-1936
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Hakkı .^ükrüoğlu. 

<)ıl!i Tnahallesindcıı. 

İsparta.

l\‘nı y iz m ah kem esi n 

tasdik cdiliMi davasi- 

ııın tetkiki

611 Kâmil lsmailo}»'lu. 

624 Aşa^ıayvalı kai'yesiıı- 

don.

Taşkö])rü.

Akçakanatoğlu Ismailin açtığı alacak davası 

üzerine İsparta asliye hukuk mahkemesince aley

hine verilen hüıküm, birinci defa Temyiz maJı- 

kcmesince bozulduğu halde sonradan tasdik edil

miş olduğundan bahsile evrakının incelenmesini 

ve işinin düzeltilmesini isteyen Şükrüoğlu Hakkı

nın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, en

cümene verilmekle Adliye vekâletine jçönderil- 

mişti.

delen karşılık okundu ve icaibı görüşüldü:

Bu alacak davası hakkında îsparta asliye hukuk 

mahkemesince evvelce verilen hükmün Ttemyiz 

ticaret mahkemesince bozulması üzerine tekraren 

yapılan muhakeme neticesinde sadır olan hük

mün dördüncü hukuk dairesince icra kılınan tet- 

kikat neticesinde kanuna uygun görülerek tasdik 

kılındığı anlaşılmış ve kanunî yollardan geçerek 

Temyiz mahkemesinin tasdikile katiyet Joesbeden 

ilâm hakkında encümence yapılacak muamele bu

lunmamış olmakla keyfiyetin bu suretle Hakkıya 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K, tarihi

425 14-V -1936

Tarlalarının izaloişıı- 

yıııı lıakkındaki ka

rarın yolsn/luğıuı- 

dan sikâvı t̂.

Taşköprü kazasında Ayvalı köyündeki tarla

ları için müşterekleri tarafından izalei şıûyu da

vası açılarak bu yerlerin satılmasına hüküm al

dıklarından ve bu hükümde bir isaibetsizlik ol

duğundan bahsile işlerinin tetkikini isteyen îsma- 

iloğlu Kâmilin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

arzuhal, encümene verilmekle Adliye vekâletine 

gönderilmişti.

Cıelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Bu tarlaların, şüyuunun kaldırılması hakkın

da verilen kararın Temyiz mahkemesince de tas

dik edilerek katileşmiş ve bunların taksimi kabil 

olmadığından dolayı usulü dairesinde satılıp tu

tarının hissedarlar arasında taksim edilmiş ol

duğu anlaşılmasına göre bu işte bir yolsuzluk ve 

kanunsuzluk görülmiemiş ve binaenaleyh dilekleri 

hakkmda yapılacak bir muamele bulunmamış ol

makla keyfiyetin bu suretle Kâmile bildirilmesi
ne karar verildi

Karar No. K. tarihi

426 14-V-1936
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853 ! 

902

Amıhal verenlerm 

adı, sam -ve otur- 

duklan yer

H. Akın.

Kibistan hapisaıu-sı 

eski gardiyanı.

Arzuhal hulâflaaı Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Haksız y(‘)T hiznitî 

tinden (jıkarıldifjnı- 

dan şikâyet.

430 ' 

'35 6~

753 ! 
801 ,

Asını Ertuğrul. 

^îemle mahkemesi ('- 

ki başkâtibi.

Gerede.

Haksız yere Elbistan hapishanesi f>;ai’diyan

lığından (çıkarıldığından bahaile hizmetine alı- 

nılnıasını isteyen I». Aktn tarafından Yüksek 

Reisliğe sunulan arzuhal, encümene verilmekle 

Adliye A^ekâletine ffönderilmişti.

Gelen kar.'jrlık okundu ve ieabı görüşüldü;

B. Akının, mezuniyet müddetini get îrmiş 

olmasından ve (^oenklarmr tedavi için Maraşa 

götüreceğine dair izin almış olduğu halde me

zuniyetini temdid i(,‘in Istanbuldan gönderdiği 

raporda ken<lisinin fj^ard»yanlıkta kullanılması 

caiz olmayan bir hastalıkla malûl olduğu ya

zılı bulunmasından dolayı 2556 sayılı hâkim

ler kanununun 126 neı maddesinin verdiği sa

lâhiyete binaen mahallî Adliye encümenince 

işten çıkarıldığı anlaşılmış ve esasen merciinin 

salâhiyeti dahilinde olan bu gibi işler hakkın

da encümence yapılacak muamele bulunmamış 

obnakla keyfiyetin o suretle B. Akına bildiril

mesine karar verildi.

Şûra kararı hilâfına 

dava vekâleti ruhsat

namesi verilmemesii'- 

den şikâyet.

Karar No'.

427

K. tarihî

14-V-1936

Dava vekâleti ruhsatnamesi verilmesine 

dair olan dileğinin Adliye vekâletince yerine 

getirilmemesi üzerine Devlet Şûrasma müracaat 

ederek lehine karar almış ise de vekâletçe bu 

kararm tenfiz edilmediğinden şikâyette bulunan 

Gerede kazasında eski başkâtib Asım Ertuğru- 

1un Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal, encümene 

verilmekle Adliye vekâletine gönderilerek bu 

kararm tenfiz edilmemesi sebebi sorulmuştu.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü.

Devlet şûrası Deavi dairesinin ittihaz ettiği 

karar üzerine arzuhal sahibine dava vekâleti 

ruhsatnamesinin verildiği anlaşılmış ve bu su

retle Asımın dileği yerine getrilmiş olmakla key

fiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

428 14 - V -1936
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Arzuiıal verenlerin 

adı, «m ı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâwsı Encümen karan ve ne sebepten verildiği

20

20

Şevki Dursunoğlu. 

İstanbul umumî ho 

pisanesinde.

Af kanununun ha Aç

kında yanlış tatbi'.: 

edilmesinden şikâyır

îstan})ul hapishanesinde Dursunoğlu Nâzım, 

namı diğeri Şevki iınzasilc >'üksek İveisliğe sunu

lup Encümenimiz») veriU'iı aj’zuhalde: 2830 sayılı 

af kanununun, hakkında yanlış tatl)ik edildi

ğinden bahsile idinin düzeltilmesini istenilmesi ü- 

zerine arzuhali Adliye vekâletine gönderiImiijti.

Gelen karşdık okundu ve i<‘al)i görüfjüldü:

Ar/uhal sahibi Nâzım veya Şevkinin iki ki

miyi öldürmesinden dolayı yaşından istifade su- 

vetile idama bedel ayrı ayı-ı yirmi dörder s(;ııeye 

mahkûm edilecek i(,*tima kaidesine tevfikan 30 

sene ağır hapse mahkûm olduğu ve 2330 sayılı 

af kanunu üzerine her suçtan ayrı ayrı tenzilat 

yapıldıktan sonra yine içtima kaidesine göre 28 

sene 6 ay hapse mahkûm edildiği anlaşılmış ve 

eari muamelede ve verilen kararlarda usul ve 

kanuna uymayan bir cihet görülmemiş olmakla 

arzuhali hakkında yapılacak nummele olmadığı

nın kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

429 14 - V -193()

667 F. Tuneuy ve ar, 

71 3 NuHevbin.

Nuseybin adliylesin in 

e.skisi gibi teiiisi.

Nuseybin ahalisinden Naci ve bir çok arka

daşları tarafından Yüksek Reisliğe sunulup en

cümenimize verilen arzuhalde; kazalarına aid 

adlî işlerin Mardin mahkemesine havale edil

mekte ve İm ise alâkalıları bir takım müşkilâta 

uğratmakta olduğundan bahsile bu işin yoluna 

konubuası istenilmesi üzerine arzuhal Adliye 

vekâletine gönderilmişti.

Oelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Nuseybin Sorgu hâkimliğini yapmak üzere 

Clazi Antep Sorgu hâkim vekili Ali Nehriye sa

lâhiyet verilerek Gazi Antep ve Mardin müd

deiumumilerine de yazıldığı anlaşılmış olmakla 

keyfiyetin arzuhal sahiplerine bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

430 14 - V - 1936
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585

624

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Mümta/.

Aygır (K'posıı müdii- 

rü.

Sivas.

Arzuhal hulâsası

Samsun nıihhU'iumii- 

nıis'mdcıı sikâvct.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Kvini zorla i.şüal etliğinden l)ahsile Sam

sun Müddeiumumisi Kteıu hakkında fjikâyette 

hulunan Mün\taznı Yüksek Keisliğe sunduğu 

arzuhal, (‘neümeiK* vei'iJ)n(‘kle Adliy(‘ vekâleti

ne {T c in d c r ih T iiş t i.

(releu karjjilrk okundu ve ieahı fiürüiiüldü 

Ikı karadıkta ver-ilen i/alılara fi’öre, yapı

lan jjikâyetin, Ziraat bankasına ipotek edilmiş  ̂

ve banka marifetile icar olunmuş olan evin 

iear bedelinden doğma biı- ihtilâfa müstenid 

olduğu anlaşılmasına ve bu »i’ibi ihtilâfların 

kanun yollarile hal ve intacı lâzimeden olup 

eneümeni alâkalandırma makta bulunmasına 

göre mahkem(>ye mürac-aatla takibi muamele 

etmesinin Mümta/a bildirilmesine karar verildi.

K&rar No. K. Tarihi

14 - V- 1936

789 Jlalid Yaşar Valeı.ı-

838 Kaya.

V’akfıkebirtle muvak

katen oturan Maek ı 

<‘ski nıüstantıkı.

Haksız yere vazifesi- ' 

iH‘ nihayet verildiğ’n-j 

<len sikâvel. i

Eski ve yeni hâkimler kanununun inzibatî 

cezalarnıa müteallik maddelerinin sarahati hilâ

fına haksız ve istinatsız olarak verilen tasfiye 

kararınm tetkik edilerek ortadan kaldırılmasını 

veya tadilini isteyen Maçka eski müstantığı Ha- 

lit Yaştır Yalçmkaya tarafından Yüksek Reis

liğe sunulmuş olan arzuhal, encümene verilmekle 

Adliye vekâletine gönderilmişti.

delen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Temyiz birinci reisinin riyaseti altında teşek

kül eden komisyonca tetkik olunan sicilline göre 

Yaşar Yalçınkayanın vazifede bırakılması caiz 

görülmeyei'ek 2556 sayılı hâkimler kanununun 

muvakkat maddesinin (A) bendine göre vazife

sine son verildiği anlaşılmış ve kendisinin sicil

linde yazılı olan hallerine göre verilen bu ka

rarda bir yolsuzluk goralmcmiş olmakla arzuhali 

hakkmda yapılacak muamele olmadığının kendi

sine bildirilmesine karar verildi.

Karar No, K. tarihi

432 14 - V - 1936
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten, verildiği

653

'699

\îK'iyi‘.

<{ülyü/.ü ır.ahallesi'i- 

<lcM maktul f̂ oföı- 

Muhiddin karısı, 

lîolu.

şikâyet.

Kocasını öldürenlere ' Kocası şoför Muhittini sokak ortasında öldü- 

■,\7. ceza vcrildişindcr, r<Mi şoför ü/oyiriıı iki bıu*uk S(iue hapsine hük

medilmiş olduğundan ve bu cezanın ise cürümle 

, Diütcnasip olmadığından bahsilc şikâyette bulu

nan Naciyenin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

; arzuhal, encümene verilmekle Adliye vekâle- 

j tine gönderilmişti.

j Oelen karşılık okundu ve icabı •rörüşüldü : 

i Aralarında l)ir alacak davasından dolayı çı- 

! kan kavya neticesinde Üzoyirin Muhittini yara- 

[ ladığr ve Muhittin İni yaradan hastanede öldüğü 

I ve Bolu ağır c(‘za mahkemesince hâdisede <‘.<‘zayi a- 

; zaltıcr seb<'plerden tahrik kabul edilmekle ])cra- 

b(>r işt(‘ ödünne kasli fiörülmi'yiM’i'Jv yaralama neti- 

; o(‘si ölüme S('b(‘biyet Vi'rmekten t^zeyirin iki s(>ne 

; altı ay hapsine karar verildiği ve bu kararın da 

derecattan fjecerek katileşmiş olduğu anlaşıl

mış ve carî muamelede bir yolsuzluk ve katile

şen kararda kanuna uymayan bir eihet jrörül-

• memiş olmakla dileği hakknula yapılacak bir 

! muamele olmadığmın Naciyeye anlatılmasına 

! karar verildi.

Karar No. K. tarihi

850 H. Şevket Aydüz. 

908 F'vski Viee hâkimi. 

' Biii a.

Avukatlık yapmasına 

müsaade e.dilmediğin- 

ılen sikâvet.

433 14 - V - 193G

Viçe nahiyesi hâkimliğinde bulunmaikta iken 

nahiye hâJîimliklerinin kaldırılmasından ötürü 

hiOTietine son verilmiş ve bunun üzerine avukat

lık yapmasına müsaade olunmasını iyjtemişse de 

Adliye vekâleti bu dileğini yerine getirmemiş ol

duğundan bah.sile şikâyette'bulunan ITüse;̂ nn Şev

ket Aydüz tarafından Yüksek Reisliğe sunulmuş 

olan arzuhal, encümene verilmekle Adliye vekâ

letine {rönderilmişti.

Gelen karşıltk okundu ve icabı görüşüldü;

Sicilleri sebebile lıâkimlikten (çıkarılan ve ne- 

tiee itibarile memur olmak vasfını kaybedenlerin 

avukat olmak i<;in manevî vasıflan da kaybetmiş 

olacaklarından 2556 sayılı kanunun muvaikkat 

maddesinin A bendi mucibince hâkimliıkten (jrka- 

nlanlara avukatlık kanununun 2 nci maddesi ve 

Bü;^nik Meclisin 621 ve 776 sayılı tefsir kararlan 

hükümlerine pröre ruhsatname verilmesine mê sağ 

görülmemektedir. Hüseyin Şevketin ise, yukanda 

yazılı olan A bendine göre hizmetine son veril-



- ^ u  —
Arzuhal verenlerin2

S ^  , adı, sanı ve otur-
Sh

duklan yor
.Vrarahal hulâsası ‘ Encümen karan ve ne sebepten verildiği

187

1040

^ I3 _

862

! miş olması itibarile dileğinin yerine ^̂ etirilmead- 

j ne imkân 'bulunnaamıştır. Burasının kendisine 

anlatılmasına fearar verildi.

Karaı* No.

434

K. tarihi

14-V -1936

Halil Şerif. 

Tabakhane caddesi 

Baypmar sokağı No.

Kski (i('»lo lıâkiıni. 

.Vııkni’îi.

Afik verilnıosv

918
M ünir Zi4)uııoğhı. 

Adliyi* sarnyı arkası 

(Jıkri’ikçılar yokuşi! 

jaudiirma mektebi v;;- 

ıııııda No. 15.

Ankara

Vazifei memuriyeıtine aid hususlardan dolayı 

işton menedilerek muhakeme altına alınmış ve 

duruşma sonunda her ne kadar bir kıatm suç

lardan mahkûm olmuş ise de diğer kısrmdan da 

beraet etmiş veya affa uğramış olduğundan bah- 

sılo aeık maaşlannm verilmesini isteyen fîöle 

ki sulh hâkimi Halil Şerifin Yüksek Reisliğe sun- 

miLŞ olduğu arzuhal, encümene verilmekle Adli

ye vekâletine gönderilmişti:

Çelen karşılık okundu ve icabı (görüşüldü: 

Halil Şerif, her ne kadar bir kı«mı suçlardan 

beraet etmiş is6 de arzuhalinde de yazılı olduğu 

üzere diğer suçların bir kL<îmı af ve diğer kısmı 

hakkmdaki mahkı^miyetinin de tecil edilmiş ol

masına ve 1452 sayılı teadül kanununun 6 ncı ve 

maaş kanununun izahnamesinin 15 nci maddele

rinde: beraet, ademi mesuliyet veya meni muha

keme karan alanlara yan maaşlarının vcrileceği 

yazılı ise de affa uğrayan veya cezalan tecil edi- 

h'nlere maaş verilmesine dair bu kanunlarda bir 

kayid ve sarahat olmamasma göre Halil Şerifin 

bu dileğinin yerine getirilmesine imkân bulun

mamış olma^îla keyfiyetin kendisine bildirilmesi

ne karar verildi.

Karar No. K. tarihi

435 14-V -1936

Müv(‘kkili Davnd A ’:- 

niye a(;ık mauşı veril 

inesi.

Müvekkili Davut Avni, Zara müstantiği iken 

isnad olunan suçlardan dolayı muhakeme altma 

alınmış ve bilâhare 2330 sayılı kanuna göre affa 

uğramış olduğundan bahisle işten el çektirildi- 

ğinden tekaüd edildiği tarihe kadar kendisine 

açık maaşı verilmesi, avukat Münir Zebunoğlu 

imzasile Yüksek Reisliğe sunulup encümene ve

rilen arzuhalde istenilmektedir. Bu arzuhalin Ad

liye vekâletine gönderilmesi üzerine gelen kar

şılık okundu ve icabı görüşüldü:



— 25 —
a Arzuhal verenlerin 

^  adr, sam ve otur- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası

Q10 I Kasim.

960  İkinci soralı lıAkinıi 

i  Sanısını.

Khliv iık ıır suri'tih' ;; 

]ıştı^>ı miinliT i(;iıı iıc 

rc1 V(‘rilım'si.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Davud Avni, Zara müstantıgı iken rüşvet 

almak ve sahte evrak tanzim etmek suçların

dan dolayı muhakeme altma alınmış olduğu 

ve neticede suçlarının bir kısmından heraet et

miş ve bir kısmmda da 2330 sayıh af kanununa 

tâbi tutulmuştur. 1452 sayılı teadül kanununun

6 ncı maddesinde isnad olunan suçtan beraet, 

ademi mesuliyet veya meni muhakeme karan 

alanlara maaş verileceği yazılı bulunmakta ise 

de affa uğrayanlara maaş verileceğine dair bir 

hüküm mevcud olmamasına ve hüküm dışında 

muamele yapılmasına ise imkân bulunmamasına 

^öre müvekkili hakkındaki dileğinin yerine };e- 

lirilemeyeceğinin avukat Münir Zebunoğluna 

îinlatılmasma karar verildi.

Karar No.

436

K. tarihi

14 - V  - 193G

Samsun eski icra nıemunı Muzafferin hesap

larını, (‘İlli vukuf tayin oluıııııak suretile tetkik 

ve ziniMielini tesbit elmiş olduğundan dolayı bu 

iş üzerinde çalıştığı günler için fiünde ki lira

dan ehli vukuf ücreti verilmesi Samsun ikinci 

sorfîu hâkimi Rasim tarafından Yüksek Reisliğe 

sunulup encümene verilen arzuhalde istenilmesi 

üzerine l)u arzuhal, Adliye vekâletine gönde

rilmişti.

rjelen karşılık okundu ve icabı {»örüşüldü:

Oeza usulü muhakemeleri kanunu mucibince 

hükme esas olmak üzere {gösterilen bütün delil

lerin "(izden geçirilmesi hâkimlerin vazifelerin

den olmasına ve hâkimlerin ^örecekler lüzum 

üzerine ehli vukufa tevdi (Hİ(‘C(‘kleri isleri kendi

lerinin idare etmeleri yine bu kanun iktizasından 

bulunmasına göre bu yoldaki hesaplan tetkik 

eden ve istintak hâkimi olan müstantrklara da 

celse itibarile ücret verilmesi 1452 sayılı tekaüd 

kanununun 15 nci maddesi hükmüne uygun ol

madığı Divanı muhasebattan {>:elen üç aylık ra

por üzerine 11 - XT - 1935 tarihinde Yüksek Mec- 

lisce kabul buyurulan 896 sayılı karar iktiza

sından bulunmuş olmakla hâdiseye uygun olan 

bu hükme istinaden dileğinin yerine getirilme-
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^  I Arzuhal verenlerin | ı

g ^51 adı, sam ve otur- i Arsrahal hulâsası j Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
1 duklan yer

’ sine imkân olmadığrnm Rasime anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi 

437 14 -V - -1936

627 I A. Cevdet Oşuk. 

670 ' Eski orman müheıı 

I (üslerinden (hıva 

J knleti tak!d işler': 

i uğraşan.

! Seyidü-azi.

Dava vekâleti ruhsat- 

namesi verilmemesin

den sikâv(‘1.

Seyitgazide dava vekâleti yapmak için imti

han olmak sııretile kendisine ruhsatname veril

mesi hakkındaki dileğinin yerine getirilmemiş ol

duğundan şikâyet eden x\hmed Cevdetin Yüksek 

Reisliğe sunmuş olduğu arzuhali, encümene ve

rilmekle Adliye vekâletine p:önderilmişti.

Çelen karşılık olkundu ve icabı g-örüşüldü:

Ahmed Cevdetin bu baptaki arzuhali üzerine 

vaziyeti tetkik edilmek üzere iken 2516 sayılı ka

nun çıkmış ve bu kanunun birinci maddesi bun

dan sonra bu ^bilere imtihanla dava vekilliği 

ruhsatnamesi verilmesi hakkmdald bülcmü kal

dırmış olmasma ve bu kanundan evvel kendisinin 

e%Taikı üzerindeki tetkikat ikmal ve imtihanı icra 

edilmemiş bulunmasına p;öre artrk imtihanını yap

mağa imkân olmadığı pibi evvelce müracaatte 

bulunmuş olması da mükteseb bir hak teşkil et

meyeceğinin ve binaenaleyh dileği yerine getirile

meyeceğinin kendisine anlatılmasına karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

438 14-V -1936

695 i Gıyasettin.

741 i A. 62. Bl. f). K. iken 

i Elâziz ir. 2r> tevkif 

hanesinde mevkuf 

' vüzbası.

Hakkında verih-n ec

zanın doğru olmadı

ğından şikâyet.

Hakkında verilen ağır hapis ve hidematı am

meden memnuiyeft cezasının haJksız olduğundan 

evrakmm celb ve tetkikini isteyen Gıyasettinin, 

Elâzizden Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal, en

cümene verilmekle Adliye vekâletine gönderil

mişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Gıyasettinin Kadriye nammdaki bir kıza teca

vüzden dola^T yedi sene iki ay ağır hapse konulma

sına ve müebbeden hidematı ammeden memnui- 

yetine karar verilerek bu kararın Temyiz mah

kemesince de tasdik edilmiş olmasma ve arzu

halde yazıldığı hususların ise hükme müessir ka

nunî sebeplerden görülmemesine ve bahusus ve

rilen hükümde bir hata olmadığı da anlaşdma-



S7

Arzuhal vercnlerijı 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

sına göre arzuhali lıaikkında yapılacak muamele 

üLmadığının kendisine 'bildirilmesine karar ve

rildi.

Kaı aı- No. K. tarihi

439 14 - V -1936

707

850

Uaşid. 

Eski Sal 

tiki. 

Salihli.

ilil i nıüst fi 11-

Tckaü(] maaşı vı-y:' 

ikraıniyı* V(‘i-ilnu'si vı 

yahud avukatlık yat»- 

ınasrna müsaade edil

mesi.

Kski Salilıli ınüstaıılifrı liaŝ id im/asile Yük- 

s('k Ileislljre sunulup eııeÜMieıu* vorih'iı arzu

halde ; Kendisinin haksız yere hizmetten *̂ı- 

karrldığııun ve avukathk ruhsatnamesi veril

mesi hakkındaki dileminin vekâletc^e kabul 

edilmemesi üzerine Şûrayi devlete müracaat 

(‘tıııiş ise de davası reddedildiğinden bahsile 

kendisine hizmet mü(idetine göre ya tekaüd 

maaijı bağlanması veya ikramiye verilmesi v’e- 

yahut ta avukatlık yapmasına müsaade edil

mesi istenilnu'ktedii'. lîu arzuhal KÖnderilmek 

suretile keyfiyetin Adliye vekâletiitden so- 

rnlması üzerine gelen karijilık okundu ve icabı 

U'örüsjüldü.

Kaijidin hizmet müddetinin yirmi boş yıla 

varmadığı anlajjilmasından dolayı kendisine 

ne tekaüd maaşı bağlanmasına, ne de ikramiye 

veL‘ihilesine kanunen imkân görülmemiştir.

İstediği avukatlık ruhsatnamesine gelince : 

Esasen Adliye vekâletinin karşılığında verilen 

izahlara ve yazılı sebeplere göre kendisine 

böyle bir ruhsatname verilmesi caiz görülme

diği gibi l)ahusus Raşidin Devlet şûrasına da 

müracaat etmiş ve Deavî dairesince vaziyeti 

tetkik edilerek davasının reddedilmiş olması

na ve Deavî dairesi kararları kazaî ve nihaî 

mahiyette olup bunları tetkik ve tadile encü

mence imkân bulunmamasına göre bu dileği

nin de yerine getirilmesi kabil olmamış ol

makla keyfiyetin kendisine bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

440 14 - V -1936
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-si

631

1652

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve o'-ıır- 

duklan yer

()ni('r.

K\'k;ır ..Jİ(lİ!fliiv,iı 

»‘tK'ünu'iı tetkik nı • 

nıurıı.

Ankiiıvı.

Arzuhal hulâsası

\‘k!ui(l niiiiişı v(*ı-il- 

ıi'iliüiıuicn kikAyi‘1.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Hastalığı üzerine tekaüde sevkedilmiij ise de 

kendisi kanunun tayin ettiği müddetçe mezun 

tutulmadığı için tekaüd müddetini doldurmama

sından dolayı ikramiye verilmesine sebep oldu

ğundan bahisle şikâyette bulunan Ümerin-Yük

sek Reisliğe sunduğu arzuhal, encümene veril

mekle Evkaf umum müdürlüğüne gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü :

Omerin mülga encümeni idare tetkik memur

luğunda çalışmakta iken 11 - I I  - 1934 ta

rihinde hastalanması üzerine kendisine 

mezuniyet verilmiş ve mezuniyetin 6 -1 -1936 

tarihine kadar devam etmiş olduğu ve 

bu tarihte idarece tatbik olunan kadro dışın

da kaldığı ve kanunen son had olarak verilmesi 

lâzımgelen iki sene mezuniyet müddetini doldur

mağa bir ay kalarak kendisi tekrar muayene et

tirilmişse de hastalığının tamamile tedavisi müm

kün olmadığı hakkında verilen tabip raporunun 

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletince tetkik 

ve tasdik edilmesi üzerine 1683 sayılı kanunun 

43 ncü maddesi uyarınca muamele edilerek 

müddei hizmeti olan 19 sene sekiz ay bir gün 

için kanunen lâzımgelen ikramiyesinin tescili hu

susunun Divanı muhasebata gönderildiği anlaşıl- 

nuş ve yapılan muamelede bir kanunsuzluk bu

lunmamış olmakla şikâyeti yerinde olmadığının 

Omere biUlirilmeşine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

441 14 - V - 1936

850 Mikdad BayrakdaroğIn (\'zasmm 

899 ' Tı-a])Z()iı f*(‘/iicvindr ! ('('vrilnıcsi.

süıgnııo : Mahkûm olduğu on sene ağır cezasının sür- 

' i*üııe çevrilmesini isteyen liayraktaroğlu Mikda- 

i din Trabzon hapishanesinden Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhali, encümene verilmekle 

I Adliye vekâletine gönderilmişti.

Clelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

! Midadın adam öldürme suçunu 29 - V III - 

I  1933 cumartesi akşamı işlemiş olmasından do- 

; layı 2330 saj^ılı af kanunundan stifade edemediği 

I ve hakkında verilen mahkûmiyet kararının da 

I  Temyiz mahkemesince tasdik edilmek suretile 

katileşttiği ve yapılan bu muamelede bir ka

nunsuzluk olmadığı anlaşılmış ve aynen in-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

duk İn r’ yer

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

fa/ı lAznu ^elen bu kararın değiştirilmesine ve 

binaenaleyh dileği veçhile cezasının sürgüne 

çevrilmesine kanunen iınkruı })ulunmanıış ol

makla keyfiyetin bu suretle Mikdata l)ildiril- 

makla keyfiyetin bu suretle Mikdada bildiril- 

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

442 14 - V - miG

Rs.

(îiresun

M. M. 

İstanbul

K âtib

Samsun

Hursa 

M. F. GvraUt r

(Jazi Antep  

M. Hah in

rjümüşane 

Ş. Erdoğan

Gl. t. Sökmen 

îstanbnl 

A. Barlas

Z. Karam ur mİ 

İsparta 

Mezun

Mezun 

Mardin 

A. Şat an a

Ordu 

/. Çanı aş

Siird 

Ş. Süsoy

Sivas 

Z, Hasara
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^  Arzuhal verenlerin

g ^  adı, sam ve otur

•< dukları yer

725 i SiiftVl.

772 j Dımıhıpıjıaı- sokiî -

■ No. 11 ;i|)nt'tın;uıı?ı

I üçüncü katında.

 ̂ İs tanbul - Kadıköv.

Arzuhal hulâsas:

Eskidoıı alacağı ola ı 

aylıklarının «la vci'il- 

nu'si vcyahud yem 

ahkâma tokaü'i

maaşı bağlanması.

J6l()j Turf^ut (lünaydın. 

653 * 17. A. ho.sap memum. 

i  Sarıkamış.

İhtiyat zal)itliğindeRİ 

hizmetlerinin istifa 

müddetine maJısuj) 

edilmesi.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

İstiklâl malıkemesiuce on beş sene hapse mah

kûm olmuş olup Cüımh-uriyetin onuncu yıl dönü

münde ilân edilen affi umumiden istifade etmiş 

ve tekaüd maaşını almağa başlamış ise de mahkû

miyetten sonra kesilip birikmiş olan maaşlarım 

vermemekte olduklarından bahsile ya bu maaşla

rının da verilmesini veyahut bu tekaüd maaşının 

yeni kanun hükmüne göre tahsisini isteyen Yar

bay Saffetin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar

zuhali, encümene verilmekle M. M. Vekâletine 

gönderilmişıti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Müteikaid iken askerî nisbeti kesilen İsmail 

Saffetin tekaüd maaşı 2071 sayık kanunun üçün

cü maddesi mucibince kanunun neşredildiği 

1-X1I-1932 tarihinden itibaren verilmiş olup da

ha evvelki zamana aid olarak iddia ettiği aylık

larının verilmesi için bir hüküm olmadığı gibi bu 

aylığın yeni tekaüd kanunu hükümlerine göre ar

tırılmasına da kanunî imkân bulunmamış olmak

la burasının Saffete anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

443 18-V-1936

Zabitlerden muamele ve hesab memuru sını

fına geçenlerin eski sınıflarındaki bütün hakları 

tanındığından ‘bahsile kendisinin de ihtiyat zabit

liğindeki hizmetlerinin istifa müddetine Tnah.<ni)h 

edilmesini isteyen hesaib memuru Turgud Gün

aydının Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, 

encümene verilmekle okundu ve icaibı görüşüldü: 

Arzuhal sahibinin daha önce Şûrayi devlete 

müracaat ederek davasının Deavi dairesince red

dedildiği gibi sonradan zat işleri son ıtetkik mer

cii encümenine baş vurmuş ise de oraca da di

leğinin kabul edilmediği ı«.nİASTİTnflj!iTr)fl. ve Deavi 

dairesi kararlarının kazaî ve nihaî mahiyette ol

duğu Yüksek Meclisin 803 sayılı karan icaibmdan 

bulunmasına göre bu kararların encümence tetki

kine ve binaenaleyh Turgud Günaydının dileği

nin yerine getirilımesine imkân olmadığının ken

disine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

444 18-V-1936
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Arzuhal verenlerin 

^  adı, sanı ve otur- 

' duklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1237

1298

Zehra Sıtkı. 

Kozyatağı Şakacı so

kak No. 8/1 (Jalip 

paî̂ a köşküıulo. 

İs1aii))ul - Emıköv.

Kooasındaıı bağlanan 

maaşın y(*ni kanııııu 

«•(ire düzeli ilmesi.

930

981

Kâzım l'7*an.

Askerî adlî bâki.Vi

11 nei tümen 3 neii 

şnbe müdürü.

Bnrsa.

Kocası jandarma all>a.yı Memed Sıtkmm te- 

kaüd muamelesi yanlış ve haksız yapılmış oldu

ğundan ibunun 644 sayılı karara göre düzdtile- 

rek çocuklarına yeni tekaüd kanunu dairesinde 

maaş bağlanmasını isteyen Zehranm Yüksek Be- 

isliğe sunmuş olduğu arzuhal, encümene veril

mekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

Helen karşıirk okundu ve icabı görüşüldü: 

Memed Sıticının tekaüdü o tarihteiki mevzuata 

göre yapılmış ve bağlanan maaşta dahi bir yol

suzluk olmadığı anlajşılmıştır.

Zebranın arzuhalde bahsettiği karara gelin

ce: bu karar ihtiyat kanununa muhalif olarak 

kararname ile tavzif edilmiş ve Yüksek Meclisin 

694 sayılı kararile tekaüde ircalan lâzım gelmiş 

olan subaylara aid olup bunun da Albay Memed 

Sıtkınm vaziyetile hiç bir münasebeti görülme

miştir. Bu itibarla dileğinin yerine getirilmesine 

kanunî imkân olmadığının Zohraya anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

445 18-V-1936

tjeüneü sınıfa t('rfi- 

il(‘ berabeı* iki sen 

kıdem zammı veril

mesi.

.‘)4I senesinden beri kıdemli yüzbaşı mua

dili olan dördüncü sınrf hâkimlikte bulundu

ğundan dolayı üeüneü sınıfa terfii ve ihtisas 

zannnı olarak ta iki seneden ibaret kıdem zam

mının verilmesi lâzımgelirken bu dileklerini 

yerine getirmediklerinden ve son tetkik mer

ciine ba.^vnrmuş ise de ondan da bir netice 

elde edemediğinden bahsile işinin incelenerek 

hakkının verilmesini isteyen Kâzım Uranın 

Yüksek Keisliğe sunmuş olduğu arzuhal, en

cümene verilmekle Millî Müdafaa vekâletine 

y-önderilmişti.

rjelen karşdık okundu ve icabı görüşüldü: 

Kâzım Uran, askerî muamele memuru iken 

hukuk tahsilini jîörmüş ve 30 ağustos 1928 

tarihinden itibaren Kolordu müşavir muavin

liğine terfi etmiştir. Sonradan çıkan 1455 sa

yılı kanuna "öre rütbesi beşinci sınıf hâkim

liğe muadil olduğundan kendisi de emsali me- 

yanında beşinci smıf hâkimliğe geçmiş ve kı

demlilik kanununa göre de 30 ağustos 1929 

tarihinden itibaren önyüzbaşı muadili olan



— 32 —
Arzuhal verenlerin 

^  \ adı, sanı ve otur- 

' duklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

dörd iiııcü sııufîi terf'i eylomiiîtir.

145,') sayılr askerî ıııeınurlar kammıumıı 8 

nc'i maddesi ; Askei'î ınemurlarm da subaylar 

jribi t('rfi]erini âmir olmakla Kâ/>ım Uraıım, 

orclnda yü/lıaşdrktan binbaşılığa terfi edenler 

”:ibi yüzba.şdrk nnsbr terfi(' esas tutulmuş ve 

Inından dolayı üeüncü sınıfa terfii iyin Ijeşin- 

c i sınıf nasb tarihinden itibaî-('n on seneyi ik

mal etmesi lâznııg’elmistir. liinaenaleyh beşin

ci sınıf tıasl)inrn :]l (\vlnl l.'MI olarak kabulü

ne kanunen imkân yoktur. Çünkü bu nasbi 

tümen müşaviî’liğine lerfi ve nasb tarihi ohıp 

kanun bu rütbeyi altrneı sınıf yani teğmen 

muadili saymıştır.

Hukuk tahsilinden dolayı istediği iki sene 

kıdem zammına gelinee : (İer(*ek 31 mayıs 338 

tarihli tamimde bu cihet yazdı bulunmuş ise de 

bu hükmün nmşavirler hakkında bir kanun 

veya nizamname neşrine değin tatbik edile

ceği kayid ve tasrih edilmiş ohnasına ve 339 

senesinde neşredilen maaş kanunları i«c müşa

virlerin mertebe ve maaşlarını tayin etmiş bu- 

luınnasına frcire bu tandmin hükuiü. kalma

mıştır.

Ilundan sonra çıkan 863 saydı terfi kanu

nunun If) ncı maddesinde ise kimlere tahsil ve 

kıdem zammı verileceği gösterilmiş olup bunda 

hukuk tahsili (görenlere kıdem zammı verile

ceğine dair bir kayid ve taahhüd bulunmamış

tır.

r>u sel)(*])le afzuhal sahibi Kâ/ım  l ’ranın 

diU'ği ve(;hil(‘ lıah'U lerfiiıu ' veya kıd('m zanntıı 

^•('rilmesine kaınınen im kân o lm adığ ın ın  kcJKİi- 

sin(> anlatıbııasm;ı karar verihli.

Karar No. K. tarihi

44() 18-V - 193()

616'  Memed Emin.

65Q Semerciler mahallesi 

j Çark sakağı No. 82 

j evde mütekaid yü;iba-

I
i Adapazarı.

Tekaüd maaşının k.- 

demli yüzbaşdık mu- 

ha.ssasatr üzerinden 

bağlanması.

f)n altı seneyi ikmal ettiği için 1 mart 1337 

den itibaren kıdemli yüzbaşdığı tasdik kdındığı 

ve maaşını da aldığı halde kıdemsiz yüzbaşı ma

aşı ile tekaüd edildiğinden bahsile tekaüd maa

şının kıdemli yüzbaşdık üzerinden hesab edilerek 

düzeltilmesini isteyen I\lemed Piminin Yüksek 

Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encümene veril

mekle M. M. vekâletine gönderilmişti.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâiiası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Jelen karfşılık ile buııa bağlı kağıtlar okun

duktan sonra ieabı görünüldü.

Vakıa Meıned Eminin tekaüdünden evvel kı

demli yüzbaşılık nuıhassasatı verilmeğe başlan- 

mi!j ise de sonradan Şûrayı Devlet<,*e (tetkikat 

netieesi ehliyeti 1eb(\vyün etmiyenlerin kıdt'mli 

yüzbaşılık ve muhassasat haklarının ıskat edilme

sine) karar verilmesinden ve kendisinin liyakati 

de müselsel âmirlerince usulü dairesinde tasdik ve 

merciine gönderilmemiş olnuısnıdan dolayı Şûra 

kararına tevfikan tekaütlüğü yüzbaşılık üzerin

den yapılarak muhassasat farkının kesildiği ve 

bilâiıare gönderdiği vesikalarım da ihtiyaca salih 

olmamasından dolayı kabul olunmadığı ve bu 

yoldaki iddiasının son t('tkik mercii encümenin

ce de reddedildiği anlaşılmış ve şu hale göre jMe- 

met Eminin hakkında yapılan muamelede bir 

yolsuzluk ve son t(‘tkik miTcii encümeninin kara

rında da isabetsizlik görülmemiş ve binaenaleyh 

dileğinin yerine getirihnesine imkân bulunmamış 

olmakla keyfiyetin kendisine bildirilim .sine karar 

verildi.

Karar No.

447

K. tarihi

18 - V - lî)36

768
817

Enver Yorutkan. 

Eşref paşada Orhan ı- 

ye mahallesinde 1 m 
ci havaî sokağında 

No. 17 evde mütek;'- 

id jandarma yüzba.ş'-

SI,

tzmir.

Hakkında tatbik edi

len D fıkrası hükmü

nün kaldırılması.

Kendisine isnat olunan suçlardan temiz ola

rak çıktığından bahsile hakkında tatbik edi

len (D) fıkrası hükmünün kaldırılmasını iste

yen Torbalı eski jandarma komutanı yüzbaşı 

Enver Adnanın Yüksek lieisliğe sunmuş oldu

ğu arzuhal, encümene verilmekle Dahiliye vekâ

letine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Enver Adnanın tekaüdü, işlediği suçlardan 

değil, yhlâk ve temayülâtı itibarile meslekte 

kalması caiz görülmemesinden dolayı 1683 sayılı 

tekaüd kanununun üçüncü maddesinin (D) fık

rası hükmüne tevfikan, yani sicilli üzerine teka

üde sevkedilerek keyfiyetin yüksek tasdika ik

tiran ettiği gibi bu subayın son tetkik merciine 

yaptığı müracaatın da reddedildiği anlaşılmış 

ve merciin gördüğü lüzum üzerine ve mevdu
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

olan salâhiyete istinaden yapmış olduğu bu mu

amelenin bozulmasına ve binaenaleyh dileğinin 

yerine getirilmesine imkân bulunmamış olmakla 

burasının Enver A<hıana bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No.

448

K. tarihi

18 - V - 1936

Rs.

Giresun

M. M.

İstanbul

Kâtib

Samsun

Gl. 1. Sökmen Z. Karamursal M. Ulaş

Balıkesir Bursa Denizli

H. Karan M. F. Gerçeker Ş. Tuman

Gümüşane İstanbul İsparta

Ş. Erdoğan 

Ordu 

/. Çam aş

A. Barlas 

Siird

Ş. Süsoy

Mezun 

Sivas 

Z. Başara
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer
Arzuhal lııılâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

741

789

Kemal ve ar.

Değirmenci.

Kdirue.

Muamele verfjisindei' 

is;isııa edilmeleri.

Edirneden değirmenci Kemal ve arkadaşları 

tarafından Yüksek Reisliğe çekilip encümene ve

rilen tel yazısında; değirmenlerine getirilen hu

bubatı ücretle kırdıkları için bazı mahallerdeki 

tatbikat hilâfına olarak kendilerinin verdikleri 

muamele vergisinin ağırlığından şikâyet edil

mekle bu tel yazısı Maliye vekâletine gönderil

mişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Bu tel yazısını gönderenlerin değirmenleri 

motörle işlemekte olmasına ve motör kuvvetinin 

de beş beygirden fazla bulunmasnıa göre bun

ların teşviki sanayi kammunun birinci madde

sindeki vasfı haiz müesseselerden olduğu ve bi

naenaleyh, 2430 sayılı kanunun ikinci madde

sinde (K) ve (O) fıkralarındaki istisnaiyetten 

istifadelerine imkân bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Ücret üzerinden vergi alınması ise, bu kanun 

mucibince yalnız boyahanelerle tamirhanelere 

hasredilmiştir. Bu itibarla yapılan muamele ka

nunun tayin ettiği hükümlere uygun olup diğer 

yerlerde de tabiî olarak ayni surette tatbikatta 

bulunulmaktadır. Binaenaleyh, bu hükümler dai 

resinde muamele yapılması zarurî olduğunun 

kendilerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

449 19 - V - 1936

^3 7

680
Ali.

Mül̂ >a Düyunuumu- 

miye kolcularından, 

llacıyusuf mahalk*- 

sinde.

Bandırma.

Tekaüd aylığı bağlan

mamasından şikâyet.

Eski Düyunu umumiye idaresinde geçen hiz

metlerinden ve 65 yaşmı da doldurmuş olduğun

dan bahsile tekaüdünün ierasmı isteyen eski 

kolculardan Ali tarafından Yüksek Reisliğe su

nulan arzuhal encümene verilmekle Maliye ve

kâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icaibı görüşüldü: 

Alinin bilfiil hizmet müddeti yirmi bir sene 

yedi ay ve iki günden iibaret bulunduğu gibi ken

disinin uzun seneler vazifeden ayrılmış ve memu

riyetle bir alâkası olmadığı ibir zamanda 65 ya

şını doldurmuş olmasından dolayı tekaüd maavşr 

bağlanmasına mevcud ahkâmm müsaid olmadığı 

anlaşılmış olmakla keyfiyetin bu suretle Aliye 

anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

450 19. V - 1936
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Âr/uhal verenlerin 

adı, sam ve ot ır- 

duklan yer

Hidayet.

!);'i'\iş I İMnır'/u)}!!); 

A li H ıza veresesi \'(‘- 

k iii.

O i ’du .

Arzuhal hulâsası Encümen kararı v(̂  ne sebepten verildiği

Y u r t lu k  ve Acaklıh 

ınüaşııı;) kai'şı emlfıl’ 

ve ara/j \(‘rilı;ıesi.

Q6 0
736

Nuriye Bedri Çinar. 

Sadıkb(‘y sokağı No, 

14 evde.

İzmir - Karsıvaka.

^'urtluk ve ocaklık 

maaşına karşı arazi 

verilmenu'sinden şi 

kâyet.

Vurtluk ve ocaklık aylrğma karşı emlâk ve 

arazi verilmesi hakzkındaki dileği v(Mletçe intaç 

(‘dilmeksizin yeni kanunun meriyete girmesi dola- 

yısile kendisine bono verilmesi teklif olundu

ğundan bahsile muraoaatinin dalıa önce vukuu 

fföz önüne getirilerek arazi verilmesini isteyen 

Hidayetin Ordudan Yüksek Reisliğe sunmuş ol

duğu arzuhal, encümene verilmekle Maliye ve

kâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Arzuhal sahibinin vuku bulan istidasııun ka- 

7iunî muamelesi ikmal edilmeksizin 2808 sayılı 

kanunun meriyete girmesinden dolayı 1932 sene

si bütçe kanununun 11 nei maddesi hükmüne 

tevfikan yüzde beş fai/.li Hazine tahvili veril

mek suretile istihkakının tesviyesi zarurî oldu

ğu anlaşılmış ve bu muamele mevcud ahkâma 

uygun bulunmuş olmakla dileğinin yerine ge

tirilmesine imkân olmadığının Hidayete anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

451 1 9 - V - 1936

Vurtluk ve ocakhk n’nnşına nıuka))il Manisa- 

nın mütevelli çiftliğinden }>ê yüz dönüm arazi 

kendisine verihniij iken s<mradan Bedirhanilere de 

buradan sekizyüz küsur dönümlük yer teffiz 

edilmesinden dolayı bunların kendisine verilen 

araziyi de almağa kıyanı etmeleri üzerine meni 

müdahelo davası açmış isı' de mahkemece dava

sının reddine ve tapusunun iptaline karar veril

diğinden ve buna mukabil kendisine başka yerde 

arazi verilmesi lâzımğelirken yüzde beş taizli bono 

verilmekte olduğundan ])alısile şikâyette bulunan 

Nuriye Bedri rınai’ tarafından Yüksek Reisliğe 

sunulan arzuhal, encümene verilmekle ]\Ialiye 

vekâletine giind(‘i-i 1 mişti.

rielen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Nuriye Bedri (̂ 'rnaı-ın. k(>ndisine l)aşka yerde 

ara'd verilmesi hakkındaki ınüra<‘aatı üzerine mu

habere cereyan etmekte iken 2808 sayılı kanun 

meriyet mevkiine girmiştir. Bu kanunun birinci 

maddesinin ikinci fıkrasında ise ( bu kanunun 

neşri tarihinden evvel 1943 sayılı kanuna tevfi-



Arzuhal verenlerin

adı, sanı ve otur- Arzuhal hulâsası ı Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
duklan yer

- â ?  -

I killi vcrilıiK'si Maliye vc'kilinin tasvibine iktiran 

I otınİ!^ olan yerlerin nıııanıeloleri bu kanıma fi-öre 

iklimi olunur) diye ya/ılı bulunnıu.\:tur.

Ar/ubal sahii)inin, nıahk('im* kai-arından son

ra İMİ('di‘4 'i ai‘a:;inin Iriuliki hakkında v('kâle1in 

i tnsvibile tokanıınül (‘iınİ!^ bir ıııuaıiK'lesi nu'sbuk 

olmadığı için 1948 sayılı kanun hükmüne yöre 

bir hakkı taallûk etmiş dvğildir.

Hu vaziyet karşısında Nuriye H(‘dri Ç ınarın  

I aneak 2808 sayılı kanunun ikinci maddesi mıu'i- 

bince istihkakı mukabilinde 1932 büt('(' kanunu

nun 11 nci madd('siıu‘ tevfikan yedi seıu'de öden- 

' m(‘k üzere yüzde befj i'aizle flazine tahvili veril

mesi zarurî bulunmu.'j ve bu itibarla ijikâyeti ye

rinde «örülmemişlir. Buraların ın kendisine anla

tılmasına karar verildi.

I Karar No. K. tarihi

452 19 - V -1936

933  J Kemal ^ ir inoğlu. Fazla alınan verği- ; l.UKday koruma verdisi boreundan fazla

984 ■ Selağzında fırıncı. nin <̂ eri verilmesi. alınd ığı tahakkuk eden 145 lira İfi kuniijun «eri

i Amasya. verilmediğinden şikâyet eden fırıncı Kemal

! i Yüksek Kc'isliğe sunmuş olduğu

I ! arzuhal, encümene verilmekle Mali ve vekâle-
t : ,

i tine îîönderilmişti.

i fîelen karşılık okundu ve icabı y-örüşüldü.I 1
I  Amasya hapisanesi ekmek müteahhidi olan

i ‘ i Kemal Ş ir inoğlunun fr.zla a lınd ığ ın ı iddia et-

; I ' tiği 145 lira kuruş i(̂ *in mahkemey“ müraca-

• : atla istihsal eylediği ilâm hükm ünün  katiyet

i  ̂ j keshetmesinden dolayı bu paranın kendisine

! j ’ Vî'rih'.K'si lüzumunun Amasya Defterdarlığ ına

 ̂ i I yazıldığı anlaşılmış ve bu sun'tie S ir inoğ lunun

I ! j dileği yerine «etirilmiş olmakla keyfiyetin keıı-

j I I dişine anlatılmasına karar verildi,

i I ' Karar No. K. Tarihi

453 19 - V - 193fi

760 Yusuf llayimakioğuî-; ^laliyece yanlışlıkLı , Mütegayyib Rum ve Ermeni emlâki gibi seh- 

808 larından. satılan malLırının .̂-e- ven mâliyece vazıyet edilerek satılmış olan İz*

Karata.ş a .ansör l .' ri verilmesi. mirdeki mallarının geri verilmesi Aydınlı Küpeli

şehid Murad sokağın- Hayimaki oğullarından Yusuf imzasile Yüksek

i da No. 67 evde. ! ; Reisliğe sunulup encümene verilen arzuhal de is-

, İzmir. , 1 tenilmesi üzerine keyfiyet Maliye vekâletinden

I I sorulmuştu:
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adı, sanı ve otur> 

duklan yer
Arauhal hulâsası I Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gelen karşdık okundu ve icabı görüşüldü !

Aydının işgali sırasında Hayimnki Â evesosi- 

nin îzmire giderek bir daha avdet etmedikleri 

gibi mallarını bizzat veya vekil vasıtasile do ta

sarruf etmedikleri ve binaenaleyh, tasfiye ka

nunlarına tevfikan gayrimenkullerine Hâzinece 

vazıyet olunduğu anlaşılmış olup ancak arzuhal 

sahibinin daha önce Şûrayi devlete de müracaat 

ederek Deavi dairesince davasının reddedilmiş ol

masına ve Deavi dairesi kararlarının kazaî ve ni

haî olması itibarile bunların cncümenimizce tet

kikine Yüksek Heyetin 803 sayılı karara mâni 

bulunmasına göre kazaî bir hükme bağlanan ıbu 

dilek hakkında encümence yapılac-ak muamele ol

madığının Yusufa anlatılmasına karar verildi.

Karar Nö. K. tarihi

454 19-V-1936

823 ; Osman Vahyaoğhı. 

287 Mini'jr Sinan cadd»'- 

sinde.

Manisa.

Hâzineye borcu olan

38 000 küsur liranın 

affi.

Marmaraeık kölünün 338 senesi balık iltizamı 

bedelinden dolayı Hâzineye faizle beraber borcu 

olan 38 400 liranın tesviyesine kendilerince im

kân olmadığından bahsile esasen o zamanki va

ziyet dolayısile gölden istifade edilememesinden 

mütevellid olan bu borcunun affi Manisadan 

Yahyaoğlu Osman tarafından Yüksek Reisliğe 

sunulup encümene verilen arzuhalde istenilmek

tedir.

Bu arzuhal Maliye veıkâletine gönderilerek 

keyfiyetin sorulması üzerine gelen karşılık 

okundu ve icabı görüşüldü:

Esasen aikidden mütevellid olan bu borcun 

tahsili mahkeme il âmile de hükmen teeyyüd et

miş olmasına ve arzuhal sahibinin daha önceden 

yaptığı müracaat üzerine bu borcu mahcuz gay- 

rimenkullerinin iradından on beş senede ödenmek 

üzere on beş taksite bağlanmış ve bir de sened 

vermiş iken vadesi hulûl eden birinci taksi d 

bedelini tesviye etmediği gibi yaklaşan ikinci 

taksiti de ödeyemediği ve binaenaleyh teminata 

bağlı olan emlâkinin satılığa çıkarılması zarurî ol

duğu anlaşılmış ve bu gibi akte ve ilâma müste- 

nid olan bir borcun affi encümenimizin salâhi-
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Ârzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

I
Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

yeti dahilinde bulunmamış olmakla dileği hak

kında yapılacak muamele olmadığının arzuhal sa

hibine bildirilmesine 'karar verildi.

Karar No. K. tarihi

455 19-V-1936

411 Mai-diros vı> ar.

434 Kösi'oğlu mahallesiu- 

i dv.

Arapkir.

Kvh'rinin Maliyccc 

satılmasından şikâ

yet.

Umumî harpten önce ölenle sonradan Niğ- 

dede ölen mürislerinden kalmış ve içinde otu

rarak yergileri taraflarından muntazaman ve

rilmekte bulunmuş olan Arapkirdeki evlerini 

Mâliyenin fuzulî olarak vaziyet ederek satmış 

olduğundan bahsile şikâyette bulunan Mardi- 

ros ve arkadaşlarının Yüksek Reisliğe sunmuş 

oldukları arzuhal, encümenimize verilmekle 

Maliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Arzuhal sahiplerinden bir kısmmm Devlet 

Sûrasmda açtıkları davanm reddedildiği ve 

bunlar arasmda bulunan Kirkor kansı Varsinîn 

açtığı davanm da rüyet edilmekte olduğu gibi 

Haçikoğlu Mardirosun dahi usulen kendisine 

yapılan tebligata kanunî müddet içinde itiraz 

etmemesinden ve dava talebinde bulunmamasın

dan, hakkınm sakıt olduğu anlaşdmıştır.

Esasen Şûrayi devlet Deavi dairesi kararla

rının katî ve kazaî mahiyette olması itibarile 

buraya intikal eden bir mesele hakkmda encü

mence ayrıca tetkikat icra ve karar ittihaz edil

mesine Yüksek Meclisin 803 numaralı karan mâni 

olduğu gibi kanunî itiraz müddetini geçirmiş 

ve iddia edilen hakkm sukutuna sebebiyet veril

miş olan bir iş hakkmda da idareten yapılacak 

Ihîr muamele bulunmamış olmasma göre dilekleri

nin yerine getirilmesine encümence imkân olma- 

dığmm arzuhal sahiplerine anlatılmasma karar 

verildi.

Karar No.

456

K. tarihî

19 . V - 1936
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Salih Savranoğlu. 

Afyon Karahisar - E- 

nıirdağ.

Arzuhal hulâsası  ̂ Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Aşardan kalan bor

cundan dohıyı tasf’ 

yo kanunundaki müd- 

d('tin bir sone daua 

temdidi. 1

Acardan kalına ))o)vunu i)azî zarurî sebep

lerle tediye edemediğinden bahsile tasfiye ka

nunundaki istifadesi teinin edilmek üzere bu 

kanunda tayin evlilen müddetin bir sene daha 

temdid edilmesini isteyen Sevranoğlıı Salibin 

Afyondan Yüksek Reislij^e sunmuş olduğu ar

zuhal, encümene verilmekle Maliye vekâletine 

{^(inderilmifjti.

(îelen kars ı̂lık okundu ve icabı sürüşüldü:

2566 sayılı kanunun üçüncü nıaddesinde: 

Bu g:il)i borçların % 60 ını 985 malî senesi so

nuna kadar tediye etmİ!; bulunanların fîPri ka

lan borçları ile faiz ve takib masraflarının ter

kin edileceği sarih olaı-ak gösterilmiş olmasına 

U'öre buının dışında bir iş yapılmasına ve l)ina- 

enaleyh arzuhal sahibinin istediği Gfibi kanu

nun kabul ettiği son tediye müddetinin bir se

ne daha uzatılmasına imkân bulunmamış ol

makla l)urasının Salihe bildirilmesine karar ve

rildi.

. - .  —I................

628 ; Ali Şadi.

671 I ît iraz komisyonu re

isi.

Seyhan.

Karar No.

457

K. tarihi

19-V-1963

Mecburî talivile tâ'u 

tutulduğundan şikâ

yet.

Seyhan vilâyeti kazanç tetkiki itiraz komis

yonu reisi Ali .Şadi imzasile Yüksek Reisliğe 

(;ekili|) encüıiKMic verilen t('l yazısında : Dile

ği olmaksızın nu'cburî tahvile tâbi tutulduğun

dan vazifesinde bırakılması istenilmektedir.

Bu tel yazısı s^önderilmek suret ile keyfiyet 

^laliye vekâletinden sorulmuştu.

delen karşılık okundu ve icabı fi'örüşüldü:

T*u tahvilin, görülen lüzuma ve vekâlete 

mevdu salâhiyete müstenid olduğu ve kendi

sinin ayni ücretle tahvil kılındığı Trabzon 

Tetkiki itiraz komisyonu reisliğini kabul et

memesi ve oraya gitmekten imtina eylemesi 

üzerine müstafi addedildiği anlaşılmıştır. Esa

sen 1777 sayılı kanun mucibince maaşlı memur

lar bile lüzum görüldüğü takdirde mecburî 

tahvile tâbi tutulabileceklerdir, ücretli me

murlar hakkında ise memurin kanunu ahkâmı- 

mn tatbikına mahal görülmemektedir. Yaptığı
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g 5?’, adı, sam ve otur | Arruhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği
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6 76 

^722

Ali Aylıun. 

Camiikebir mahalle

sinde cs-ki (iölpazarı

1 ialiyo şubesi .süva.-i 

tahsiMan.

Bilecik - Osınaııive.

738

780

P'aik At ay, 

Karaca.

Ilarikzede mazbata'-* 

muhteviyatının bor

cuna mahsubu.

.‘jikâyeti yerinde olnıadi‘>ıııııı Ali Şadiye bildi- 

i'ilnıesine karar verildi.

Karar No.

458

K. tarihi

19-V-1936

Tekaüd aylığı bay

lanın caya kadar ge- 

(;en mü<ldet i(,*in dc 

maaş verilmesi.

Bilecik defterdarlığının kanuna uymayan teb

ligatı üzerine malûliyet suretile tekaüdünü iste

diğinden bahsile açığa çıkarıldığı tarihten teka

üd maaşının tahsisi tarihi arasında geçen müd

dete aid aylığın dahi verilmesi nölpazarı eski 

süvari tahsildarı Ali Ayhan tarafından Yüksek 

reisliğe sunulup encümene verilen arzuhalde iste

nilmektedir. Bu arzulialin Maliye vekâletine gön

derilmesi üzerine gelen karşılık okundu ve icabı 

görüşüldü:

Ali Ayhanın malûliyet raporunun Sıhhat ve 

İçtimaî muavenet vekâletince tetkik ve tasdiki 

ve mahallinden gönderilen hizmet cetvelindeki 

bazı noksanlarm da tamamlanması için vukubu- 

lan teahhur dolayısile kendisine ancak 1 - \"IIT - 

1935 tarihinden itibaren aylık bağlanması ka

rarlaştırıldığı ve şu kadar ki 1 - VI -1935 tari

hinden 1935 temmuzu nihayetine kadar veril

meyen vekâlet emri maaşlarının tesviyesinin de 

mahalline bildirildiği anlaşılmış ve l)u suretle 

Ali Ayhanm dileği yerine getirilmiş olmakla 

keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No.

459

K. tarihi

19-V-1936

Elinde bulunan 2 100 liralık harik/ede maz

batasına istinat ederek Hâzineden almış oldu

ğu 7 000 liralk arazi bedelinden 2 000 lirasını 

vermiş ise de üst tarafını ödemeğe iktidarı ol

madığından ya mazbata muhteviyatının borcu

na mahsubunu ve yahut mahnm geri alınma

sını isteyen Faik Atayın Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu arzuhal, encümene verilmekle Maliye 

vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Faik Ataym elindeki harikzede mazbatası 

muhteviyatının borcuna mahsubuna veya bu
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adı, sanı ve otur- 

dukhrr yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

m azinin geri alınarak kalan borcunun aranılma- 

nıasına bu ^^ünkü mevzuatın müsait olmamasın

dan ötürü bu yoldaki dileğinin halen yerine ge

tirilmesine imkân olmadığının kendisine anla

tılmasına kararverildi.

Karar No.

460

K. tarihi

19 - V - 1936

Reis M. M. Kâtib Aza Aza

Giresun İstanbul Samsun Amasya Balıkesir

t. Sökmen Z. Karmnursai M. Ulaş îs. Hakkı Mumcu Hayrettin

Aza,

Bursa 

M. Fehmi Oerçeker

Am  

Çoruh 

A. Akyüz

Aza 

Denizli 

Şefik Tursan

Aza. 

Gazi Anteb 

M. Şahin

Aza 

Gümüşane 

Ş. Erdoğan

Aza 

Istanlbul 

A. Ba/rlas

Aza 

Siird 

Ş. Süsoy

Aza.

Sivas

Ziya

Aza, 

R. Dinç
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Arzuhaî verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

dukları yer

Ahmed Akif. 

Oakırağa nıahallosi 

>̂oı-uur sokak No. 17 

(*vdo.

İstanbul - Aksaray.

Arzuhal lıulâsası , Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Mahkomocc beract cl- ' 

liği lıaldo bir h izn ı|  

t o alınmadığından vo- 

ya maa^ ve tazmin;)' 

vorllnıediğindon si- 

kâvi‘1.

749

848*

Kenan Sarıer. 

liydarpaşa lisesi fi

zik hocası.

İstanbul.

Kıdem zammı veriV 

mcmesindon şikâyet.

İstanbul polis kadrosunda müstahdem iken 

rüşvet almak suçundan dolayı muhajtemesine 

karar verilmiş ise de mahkemece beraet ettiği gi

bi Devlet şûrasına da müracaatla açtığı dava 

sonunda polislikten başka bir hizmette istihdam 

kılınabileceğine dair karar almış olduğu halde 

şimdiye kadar bir hizmete alınmadığından ba

hisle bir vazifeye tayinine ve hiç olmazsa tasfi

yesi suretile tazminat alınmasına delâlet edil

mesi hakkında Şifoğlu Ahmed Akif imzasile 

Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, encümoıe ve

rilmekle Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

Alınan karşılık okundu ve icabı görüşüldü :

Şûrayi devlet Deavi dairesi kararının katî 

ve kazaî mahiyette olması itibarile Ahmed Aki- 

fin polis meslekinde tekrar istihdamına imkân 

olmadığı gibi esasen polis heyeti intihabiyesince 

polislikten kaydinin terkinine karar verilmiş ol

masına göre kendisine maaş tahsisine ve memu

rin kanununun muvakkat maddesinin meriyet 

mevkiinden kalkmasından dolayı da tasfiye edil

mek suretile tazminat verilmesine de kanunî im

kân görülememiştir. Deavi dairesi polislikten 

başka bir hizmette istihdam edilebileceğine karar 

vermiş ise de Encümen bu gibi açıkta kalanlara 

memuriyet bulmakla mükellef olmamasına ve her 

vatandaş usulü dairesinde ve kabiliyetlerine gö

re memuriyet almak için lâzımgelen makamlara 

müracaat hakkmı haiz bulunmasına göre bu di

leği hakkmda da encümence yapılacak muamele 

bulunmamıştır. Buralarmm Akife anlatılması

na karar verildi.

Karar No.

461

K. Tarihi

21 - V - 1936

Terfi sırası gelmiş iken kendisinden daha kı

demliler olduğundan bahsile bir derece yukarı 

maaşa geçirilmediğinden şikâyet eden Haydar- 

paşalisesi fizik hocası Kenan Sarıer tarafından 

Yüksek Reisliğe sunulup encümene verilen arzuv 

hal Maarif vekâletine gönderilmişti.

(relen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Kadronun müsaadesizliğinden dolâyı zarurî 

olarak kıdera gözetilmekte ve bu suretle kadro
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları ver
Arzuhal hulâsası ı Encümen karan ve ne sebepten verildiği

72Q
776

1025

1073'

1319
'1384

Feyzi.

İsmet paşîî ualüyesi".- 

d(' sabık Adana nuı- 

allimlerinden. 

-Malatya.

nisbetinde kıdemlilerin sırasile terfi cttiı-ilıi’ekte 

olduğu ve Kenan SaruTİn de sıra bekleyen 3(5 

muallim arasında 23 ncü olarak fjelmekte bulun

duğu ve kadro durumunun sabit olmasına göre 

! îıiKlilik bu dileği hakkında !)ir muamele yai)il- 

masını imkân bulunnuıdığı anla ı̂lmı.'  ̂ olmakla 

keyl’iyetin bu suretle Konana bildirilmesiiu* ka- 

1‘ar verildi.

Karar No. K. tarihi

Tekaüd aylığı bağ

lanması veya bir iş‘‘ 

alınması.

4()2 21 - V - lî)86

('iirünı te.'jkil etm(y<‘n biı- de(.liküdu yü- 

/.ündiMi mesU'kten (;ikarıldığından ve kendisi

ne. Iıi/,!;i('1 nıüd(l('tiiK' ,u'ör(‘ maaş bağlaınnasııu 

veya tekaüd aidatının >̂eri verilmesini istedi

ği lıa!d(> her ikisini de yaı>ma(lıklar[ jiibi dai- 

r('lerd('n l)ir va/it'cyc' tayini flileğinde bulun

muş ise de oıdar da iş V('rm('(liklerinden şikâyet 

eden Feyzinin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

arzuhalleri Maarif vekâletine {gönderilmişti, 

(ielen karşılık okundu ve ieabı görüşüldü: 

l'’eyzinin \alkulak köyü öğretmenliğinde 

ik(‘U iffete uymayan dui'umlaı-ından dolayı 

1072 sayılı kanunun 27 nci maddesine göre mes

lekten (;ıkaı-ıldığı \-e bunun üzei’ine Şûrayi dev

lete müracaat etmişse de davasının reddedildi

ği anlaşılmış ve Deavi dairesi kararlarının katî 

ve niliaî olmasından ölüı-ii bu dileği İnikkında 

ya])ilaeak bir muamele bulunmamıştır. Hizmet 

müddeti 25 seneye varmamasından dolayı ken

disine tekaüd maaşı bağlanmasına ve vaziyeti

ne göre de ikramiye verilmesine imkân olma

dığı gibi verdiği tekaüd aidatının geri veril

mesi de mevzuata uymamaktadır. Dairelerde 

bir işe alınması hakkındaki dileğine gelince : 

Aeıkta kalanlara birer iş bulmak eneümenimi- 

Z(> taalirdt ed(>n biı- mesele olmadığından ve 

(4inkü dahilî nizamnamemiz, eıu'ümeuin vazi

fesini ta.yiıı etmiş olduğundan bu dileği de 

eıi'*ümenimizi alâkalandırmamaktadır. Keyfiye

tin bu .suretle Feyziye anlatılmasına karar ve

rildi.

Karar No. K. tarihi

463 21- V - 1936
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

'i\‘vfik.

saı-ayı itti-: Kararının 

>:aliıulc IIAmit Ta- j sı. 

nıcr apartmanında. |

İstanbul - Ayasoi'ya. j

llakknulaki tt-kaüd 

kaldıi’dm;.-

«ü

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gazi Antep ağır ceza mahkemesi azası iken 

haksız yere tekaüde sevkcdildiğinden bahsile si

cilli üzerinde esaslı tetkikat yapılarak bu kara

rın ortadan kaldırılması İzmirli Tevfik imzasilo 

Yüksek Reisliğe sunulup encümene verilen ar 

zuhalde istenilmektedir. Arzuhalin Adliye vekâ

letine gönderilmesi üzerine gelen karşılık okun

du ve icabı aramızda görüşüldü.:

Tevfiğin bulunduğu yerlerde yapmış vo sicil

line geçmiş olan türlü hallerine fjörc' meslekte 

istihdamı caiz olmadığına encümence d(̂  kanaat 

hasıl edildiği gibi Temyiz mahkemesi birinci ra

isinin reisliği altında teşekkül eden komisyonca 

da bu sicil tetkik edilerek eski ve yeni vaziyeti 

itibarile 2556 sayılı hâkimler kanununun muvak

kat maddesinin (A) fıkrasına göre vazifesine 

son verildiği anlaşılmış ve bu itibarla arzuhali 

hakkında yapılacak muamele bulunmamış olmak

la keyfiyetin kendisine bu suretle bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

464 21-V-1936

696 Bahaettin.

742 Odun müteahhidi. 

Sarıkamış.

Orman makta plânl'i- 

rının gönderilmemi- | 

sinden şikâyet. ı

Kars Orman müdüriyetinden Orman başmü

dürlüğüne tasdik için gönderilen makta plânları

nın henüz iade edilmediğinden şikâyet eden Ba- 

haettinin Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhali en

cümenimize verilmekle Ziraat vekâletine gön

derilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü::

Arzuhal sahibinin Devlet demiryollarile ya

pacağı mukaveleyi göstermek şartile istediği 

588 metre mikâp işlenmemiş ağacın travers yap

mak üzere kendisine verilmesinin telgrafla Kars 

orman müdürlüğüne yazıldığı anlaşılmıştır. Ba- 

haettinin dileği bu suretle neticelendirilmiş ol

makla keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. Tarihi

465 21 - V - 1936
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615

658

Novzad ve ar.

Otluoğlu.

PUzce.

Ziraat bankasına olan 

bor(j*ları hakkında i'- 

tıfottc bulunulması.

922

972“

H. Edip Kadıoğlu. 

Çiftçi.

Kemalpaşa ilçosind* 

tzmir.

926 evkaf bütçe ka

nununun 9 ncu mad

desinin aydınlatılm fi

si.

Ziraat bankasına olan borçları hakkında bazi 

dilekleri havi olarak Düzceden Otluoğlu Nevzat 

ve arkadaşları tarafından Yüksek Reisliğe çe

kilen tel yazısı encümene verilmekle Ziraat 

vekâletine gönderilmişti.

( İelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Tel yazısını gönderenlerin ifadeleri tarzına 

göre: evvelce % 9 üzerinden hesab edilerek borx,*- 

larına ilâve olunan faizlerin % 5 ten yürütü

lerek farkmın tenzili ve bu suretle hesaplarında 

revizyon yapılması istenilmekte olduğu anlaşıl

mış ise de bu muamele 2814 sayılı kanuna uy

mamakta ve bu kanundaki sarahat dışında bir 

muamele yapümasına dahi imkân bulunmamakta 

olduğundan dileklerinin yerine getirilmesi kabil 

olmadığının kendilerine bildirilmesine karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

466 21 - V - 1936

926 tarihli Kvkaf bütçe kanununun 9 ncu 

maddesinin istenildiği gibi tatbik edilmekte 

olduğundan, vakıf işlerinin sağlanması için 

bu maddenin tazamnuın ettiği hükmün aydın

latılması, Kadıoğlu Edib imzasile Yüksek Re

isliğe sunulup encümene verilen arzuhalde 

istenilmesi üzerine arzuhali Evkaf müdürlüğü

ne gönderilmişti.

Müdürlükten yazılan karşdık okundu ve ica

bı görüşüldü;

Vakıflar kanununun birinci maddesinin 

(ü) fıkrasında : «Mütevelliliği vakfedenlerin 

ferilerinden başkalarına şart edilmiş vakıflar 

mazbutan umum müdürlükçe idare olunur» ve

39 ncu maddesinde de ; «V'akıflar Kanununun  

neşri tarihine kadar mazbutiyet altına alnımış 

olan vakıfların nıazbutiyetleri kaldırılmaz» di

ye tasrih edilmiştir. Gerçi mesele encümeni alâ

kalandırmam akta ise de bu husus hakkında ma

hallinde mevcud olduğu arzuhalde bildirilen
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ihtilâflaf[u halline medar olur luütaleasile key

fiyetin Kadıoğlu Edibe hildirilnıeHİne karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

467 21 - V-1936

Reis

Giresun

/, Sökmen

M. M.

İstanbul 

Z. Karmnursal

Kâtib 

Samsun 

M. Ulaş

Aza.

Bajhkeslr
Aza

Bursa
Aza

Denizli
Hayrettin M. Fehmi Gerçeker Şefik Tursan

Aza 

Gazi Anteb 

M. Şahin

Aza 

Gümüşane 

Ş. Erdoğan

Aza 

İstanbul 

A. Barlas

Aza 

Mardin 

A. Şatana

Aza 

Ordu 

İsmail Çamaş

Aza

Siird

Ş. Süsoy

Aza

Sivas

Ziya

A z a
R. Dinç
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J !4 ^

1494

16% 

i 78 l

Ziya t>eIontoiK'. 

îzzottin sokak No. 9 

evde.

Mütekaid yarbay. 

İstanbul - Kadıköy.

Kanunî hakkı olan 

terfih zanımnıın vo- 

rilmenıesinden şikâ

yet.

Askerî vazifeden nıütevellit kalp hastalığın

dan dolayı kanunen hakkı olan terfih zamımmın 

verilmediğinden bahsile şikâyette bulunan mü

tekait piyade yarbay Ziya Belentepenin Yüksek 

Reisliğe sunmuş olduğu arzuhali encümene 

verilmekle Millî Müdafaa vekâletine gönderil

mişti.

Gelen karşılık okunduktan ve buna bağlı dos

ya incelendikten sonra encümene çağırılan Di

vanı muhasebat reisile Millî Müdafaa vekâleti 

sıhhat işleri fen dairesi reisinin ayrı ayrı verdik

leri izahlar dinlendi.

Divanı muhasebat reisliğinin gerek Millî Mü

dafaa vekâletine ya zıpta dosyada bulunan kâ

ğıdı mündericatı, gerek encümende vermiş ol

duğu izahlar aynen şundan ibarettir:

Kalp maluliyetinden dolayı terfih zammı is

teyen yarbay Ziya Belentepe hakkında 19 - 6 - 

1934 tarihli raporda : (Dahamei kalp ve avor- 

talji) denildikten sonra karar kısmında: (Hita- 

mnıda tekrar muayene edilmek üzere dört ay 

tebdilhava) yazılmış ve raporun arkasında gö

rülen 16 - 7 - 1934 tarihli tasdik şerhinde de: 

(Hitamında tekrar muayenesi kaydile dört ay 

hava tebdili musaddaktır.) diye gösterilmiş ve 

ondan sonra bu müddetin hitamında tekrar mu

ayenesi icra olunarak maluliyeti hakkmda rapor 

verildiğine dair bir vesikaya tesadüf edilmemiş 

olduğu ve 1683 numaralı tekaüd kanununun

27 nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince son 

malûliyeti hakkmda en az üq hekimden mürek

kep sih'hiye heyeti raporu bulunmadığı ve Ziya 

Belentepenin vazife icabı ve sunutaksiri hari

cinde olarak hastalanmış olduğunun bir heyeti 

sıhhiye tarafından tesbit edilmiş olması lâzrmgelir- 

ken hastalığa aid olaraık gösterilen tarihten yir

mi beş sene sonra münferit bir doktor tarafın

dan yalnız o tarihteki hastalığına dair verilen 

ve münferid bir şahadet mahiyetinde kalan ra

porla ihticaç ve itifa edildiği ve Ziya Belente

penin 1326 tarihinde hastalığa tutulmuş ve bu 

hastalığın kendi sunu taksiri olmaksızın ve va

zife icabı tahassül ettiği tevsik edilmiş olması 

farzedildiği takdirde dahi bu günkü malûliyeti- 

nin münhasıran 25 küsur sene evvelki o hasta

lıktan mütevellid olduğunun tesbit ve tevsiki lâ-
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zımgeldiği halde bu hususta gösterilen evrakı 

müsbitenin Gülhane hastanesi başhekimliğinin 

30 mayıs 1935 tarihli ve bu günkü malûliyetinin 

vaktile uğradığı bildirilen hastalıktan mütevel- 

lid olması ihtimalini gösteren bir te/kereden iba

ret bulunduğu sebep gösterilmiş ve bundan do

layı terfih zammı tescil edilmemiştir.

Buna karşı gerek Millî Müdafaa vekâletinin 

encümene yazdığı karşılık ile Sıhhat işleri fen 

dairesinin verdiği izahlar da aynen aşağıda ya

zılmıştır :

1 — Ziya Belentepe hakkında Gülhane has

tanesinden verilen 19 - IX  - 1933 tarihli raporda

(Ateromani iltihabı epher ve neticesi tazyiki ep- 

her, hafif deveran natemamiyeti) yazılı olduğu 

gibi kalp ve epher arızasının romatizmaya a id 

olduğuna dair Gülhane dahiliye profesörünün 

fenne uygun mütaleası da hastane başhekimliği

nin 30 mayıs 1935 tarih ve 1273 sayılı yazısile 

bildirilmiştir.

2 — Ziya r)(*l('iı1op('nin 132() senesi ri'.r«> nt- 

luk isyanı esnasında Malisya hareketlerine işti

rak ettiği fırtmalı ve yağmurlu havalarda yoru

cu yürüyüşlerde vazifesi başında ve müsademe

lerde bulunduğu sırada (Had risyei kesirülme- 

fasil) iltihabına yakalanarak tedavi altında kal

dığı ve bu hastalığı kendisinin sunu taksiri ol

maksızın Malisya hareketlerinde vazife görür

ken ve vazifesinin icapları tesirile vukubulduğu 

Hekim Haydar İsmetin 11 temmuz 1935 tarihli 

raporile ve 1326 senesinde Arnavutluk ihtilâ

linde bölüğü ile Malisyanın merkezi olan Bün

yan köyüne gönderilerek orada eşkiya ile 

3ü gün kadar devam eden şiddetli muharebe

lerde hastalanarak Yakova hastanesine gönde

rildiği ve hastanede bir doktorun meveud ol

duğu ve bu hastanede romatizmadan tedavi 

edikliği ve bu hastalığa vazife esnasında ve va

zife icabı ve kendi sunu taksiri olmaksızın tu

tulduğu o zamanki tabur kumandanile bölük 

arkadaşının verdikleri vesika ile ispat edil

miştir.

3 — Tekaütlüğünü ieab ettiren bu arızanm 

dereceye gii’er mahiyette olduğu ve yirmi beş 

sene evvel bu hastalıktan ileri geldiği fennen 

kabul edilerek beşinci dereceden mr.lûliyeti
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Sıhhat işlori dairesinin kararı üzerine vekâlet- 

(^'0 de tasdik edihııi.'j ise de bunu Divan, yuka

rıdaki sebeplere dayanarak tescilden imtina 

etmiştir.

4 — Ziya lielentepe lıakkındaki ilk rapor 

ve vesikaların tertib ve tanzimi kanunî şekil

lerde obnadığ’ina dair Divanı muhasebatın yü

rüttüğü mütalea 825 tarihli kaıuınun 24 ncü 

maddesine uy<run olup, anĉ ak 326 senesinde 

başlamış olan bu hâdisenin zamanına aid ka- 

yid ve vesikalarının, şahsın ve Devletin elinde 

olmayan sebeple ziyaı tahakkuk ettiği cihetle 

731 sayılı talimatın 14 ncü ve 15 nci maddele

rine ısöre tevsik işinin yapılması doğru görül

müştür.

5 — Fennen romatizma kalpte ihtilât yap

makla tannunış bir hastalık olup bu ihtilâtın 

en çok seyri esnasında olduğu gibi senelerce 

sonra dahi meydana geleceği hakkında Gül- 

hane dahiliye profesörünün fenne uygun mü- 

taleası kabul edilerek vakada malûliyetin se

bebi romatizma olarak tevsik edilmiştir.

6 — Divanca ilişilen noktalardan biri de 

vaka zamanına aid heyeti sıhhiye raporu olup 

halbuki 930 senesinden beri tatbik edilen te- 

kaüd kanununun bahşettiği bu terfih şeklini 

ve kanunun tevsik neticelerini evvelden kimse 

bilmediği için memleketin geçirdiği Balkan, 

Umumî ve İstiklâl harplerinde malûl olan 

hiç bir subayın bu şekilde vaka zamanına aid 

rapor almış olmalarına imkân bulunmamıştır. 

Esasen tevsik talimatnamesinin 14 ncü maddesi 

de bu gibi vesaiki bulunmadığı takdirde tevsi

kin ne yolda kabul edileceğini göstermektedir.

7 — Divanı muhasebat, Ziya Belentpenin 

son malûliyeti hakkında en az 3 hekimden mü- 

rekkeb bir sıhhiye raporu bulunmadığını ifade 

etmekte ise de sıhhat fen dairesi reisi, Ziya Belen- 

tepe haldiinda Gülhane Başhekimliğinden M. M. 

Vekâletine gönderilen yazı 8 hekimin müttefikan 

vuku bulan müşahede de kanaatlerine müstenid 

olduğunu ifade etmiştir.

8 — Yarbay Ziya Belentepenin vaziyeti zat 

ve srhhat işleri dairelerince tekrar tekrar incele

nerek malûliyetin mevzuata uyıgnn olduğuna ve
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lerfi'h zammına istihkaJcı 'bulunduğuna ıkanaat hâ

sıl edilmiştir.

V(‘kâlet]e Divanın bu noktai nazarları encü- 

nıejıce uzun uzadıya tetkik edildikten sonra ica

bı görüşüldü:

M. M. Vekâletinin mütaleasını kanuna uy- 

^̂ •un g-ören üç azınlık reyle bir müstenkif reye 

karşı Divanı muhasebatın noktai nazarına işti

rak eden çoğunluk reyi Ziya Belentepeye yuka

rıda Divanın serdettiği sebeplere binaen teri’ih 

zammı verilmesine imkân olmadığma karar ve

rildi.

Karar No, K. Tarihi

468 25-V -1936

Reis

Girasun

Bulunmamıştır

Aza 

Müstenkif 

Şefik Tiirsan

M. M. Kâtib Aza

İstanbul Samsun Srvas

Azınlık reyi :

Divanı muhase1)atın yürüttüğü mütalealara M. M. Vekâletinin karşı

lığı çok sarih ve müsbet bir oevab teşkil etmesinden ve yarbay Ziya Belen- 

tepenin bu hakkını vermemek için ortada kanunî bir sebeb görmediğimizden 

dolayı M. jM. Vekâletinin nazar noktasına iştirak €tmekte ve Ziya Belentepe

ye terfih zammı verilmesi lâzımp;pleceği kanaatinde ibuhınmaktayız.

Z. Karamursal M. Ulaş Ziya Başara

Aza Aza Aza Aza Aza Aza

Bursa Gazi Anteb Gümüşane İstanbul Ordu Zonguldak

M. Fehmi Gerçeker M. Şahin Ş. Erdoğan A. Barlas t. Çamaş R. Dinç
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Aslan Kara bağ. Kars

s;ı])ik TiKM'li.i

Arzulial hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Işgalindc'ki evin f̂ 'ns-

lik (Mİil”;u‘r.u';;iv.(lt''; 

sik;"ı vrt.

Ardahanda yanmış olan mallarına karşı Kars 

merkezinde bir eve yerleşmişi ikon bu evin de elin

den alındığından bahsile şikâyette bulunan Aslan 

Karabağın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzu

hal, encümene verilmo'kle Sılıhat ve İçtimaî mu- 

avoiH't vekâletine gönderilmişti.

CJelen karşılık okunduktan ve encümene ve- 

kâk'tten davet edilen salahiyetli zatin verdiği 

izahlar dinlendikten sonra icabı görüşüldü.

Aslan Karabağın millî emlâkten olupta için

de kira ile oturmakta olduğunu arzuhalinde be

yan etmiş olduğu evi 2561 saj^ılı kanunun birin

ci maddesinde tayin eılilen 25 mart 1931 tarihin

de işgal ötmemiş olduğu gibi burasının esasen 

başkasına aid olduğu da tobeyyün etmesinden do

layı temlik edilemeyt'rek, üzerine ev yaptırılmak 

üzere kendisine parasız l)ir arsa verildiği anlaşıl

mış ve yapılan muamelede bir yolsuzluk görül

memiş olmakla burasının Aslan Karabağa bildi

rilmesine karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

469 25-V -1936

674 Necmettin Abdullah.

720 LaciıİDu r nıahalU'sir- 

de eski Uludağ na

hiyesi müdürünün 

oğlu.

Akşehir.

Habalarmın tasfiy- | Babalan Uludağ nahiyesi eski müdürü Ab- 

kararının bozulmasını dullaha isnad edilen suçlardan bir kısmının mah-

istivorlar. ' kemece beraetle neticelendirildiği gibi diğer kıs- 

I mı da beraetle neticelenmek üzere iken af kanu- 

j nu çıkması üzerine bınia imkân kalmamış ve bu

nun üzerine kendisi tasfiyeye tâbi tutulmuş ol- 

' duğundan ve Şûrayi devlette açtıkları dava da 

reddolunduğundan bahsile evrakının getirtil-^rek 

, tetkikile haksız yere verilmiş olan tasfiye kara-

I rmm kaldırılmasını isteyen Vahdi ve Necmet-

I tinin Yüksek Reisliğe sunmuş oldukları arzulial,

I encümene verilmekle okundu ve icabı görüşüldü;

' Arzuhalde de yazılı olduğu üüzere Abdulla- 

hın daha önce Şûrayi devlete açmış olduğu -la

va üzerine keyfiyet Deavi dairesinince incele

nerek dileğinin reddine karar verildiği anlaşılmış 

ve Deavi dairesi kararlarının kazaî ve nüıaî bir 

şekilde olması itibarile bunların encümenimizee 

tetkikine Yüksek Meclisin 803 numaralı karan
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605

048

( ('vdet.

10ski MİİA-; 

kimi.

Safi!>()Z(‘l e

:ui.

{staııbul -

Tekaüd maaşı haklan-I .
hukuk hâ-i ması, 

addosi No. ı 

Fatih.

mâni bulunmuş olduğundan dileklerinin yorincj;*- 

tirilmesine imkân olmadığının arzuhal sahiph:- 

rine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

470 25-V- i!):u;

rğı-amrş ohluğu ;!vhk hapis <'e/.asnuu

iıiiithiciilli, hiı- takını ı.uhhlea vv muhakcme- 

İcrli' kaiiuuuM ti'kaüd iıuıa:;ı tahsi^'lıic mâni 

:)lan iıiii(hh“ttcu aşağıya iudii 'ihlilitef. sonra 

47 s(‘iu‘lik hi/.nıcj iıı<‘ l^aı-şı nıüstahik ohluğu  

t(“I\aü(! nıaaşınnı vei'ibıicsini isteyen eski Ali- 

h’ıs hukuk hâkimi ( ’e\(h'1in Vüks('k lieisliğe 

sunmuş oi<hıjr!,u ar/.uhali. encünuMU' \ri‘ilm('’c- 

h' .\(lliye \ekâh'tine ucindcriimişli.

(leh'iı kai'şılık okundu ve icabı {^'örüşüldü: 

ıMih'ıs fski hukuiv hâkimi eev(h‘tin ayrı ayrı 

/amanhır(hı vazifesini suiistimal \e r'işvet nıe- 

seleh‘rind( II (h»hıyı Muğhı mahkemesince 

2 5 - X I -19)^0 tarihiu(h' sekiz ay ha]’>sine ka 

rar verihtıesi ve bu kararın Temyiz nahkeme- 

sinee de t;i'-ihin(h‘ tasdik edi'tu 'si

üzei’ine lıapsedih‘rel< KJSS sayılı tekaüd kanu 

nunun 5H ıu‘ü mafhlesi mueil)inc(' ailesine ma

aş tahsis ktlınmış ise d(‘ mahkûnıiy<“! mü<ld(*- 

tini ikmal ile tahliye olunması üzerine bu ma

aşın kesildiği aidaşılmıştır. 'Pekaüd kannm ın ım  

5:j ncü ma<ldesi ise bu yitıih-re tekaüd maaşı 

tahsisine mâni !)ulunmasına ve hu iuaddeyi 

mufuhlil olan 2071 sayılı ve 2(>-X I - 10:52 ta

rihli kanun is(> lu'sri tarihinden mut<‘bt*r o ldu

ğu <i'il)i 2.‘j.‘50 sa.Mİr af kanunu da su<;ım St;el:ığu- 

nu oi’t.'ulan kaldırmamı.^ bulunmasına ve krndi- 

sinin aı-zuhaliude iddia ettiği tarzda n;ahkûmi- 

yet müddetin in daha aşağı olarak kabul edilme

sine de imkân bulunmamasına u'öre, Cevdde ve- 

killetee de ayvıea t(‘b!iğ edilmiş olduğ^ı üzere, 

tekaüd maaşı talısisine nunzua l ın  müsait olma- 

dığıuTU ve ıiK'vzuat dışında muamele va])rlmnsı- 

na da imkân bu lunmad ığn ıın  kendisine anlatd- 

masına kni'c ır verildi.

Karar No. K. tarihi

471 25 V -1936
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MustfI f:ı.

Hski ı-njıhkcnu' l);işkâ- 

tihi.

Knlok.

Arzulıal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Arık maaşı vorilnu*- 

nît'.'indcn .sikâ\i‘l.

Erdek başkâtibi iken vekâlet enirine alınmış 

ve Devlet ^ûrasınea vekâlet emri kararı kaldı

rılmış olduğundan bahisle vazifeden ayrıldığı 

tarihten itibaren ayık maaşı verilmesini isteyen 

Mustafanın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar

zuhal encümene verilmekle Adliye vekâletine 

gönderilmişti.

delen karşılık okunduktan ve encümene ça

ğırılan vekâlet zat işleri müdürünün verdiği 

izahlar dinlendikten sonra icabı görüşüldü.

1777 sayılı kanun hükmüne göre vekâlet em

rine alınmış olan Mustafanın Şûrayi Devletçe 

vekâlet emri sıfatı kaldırılmış olmasına ve bu gi

bilere vazifeden ayrıldıkları tarihten itibaren 

açıkta kaldıkları günler için maaş verilmesi hak

kında bir hüküm olmamasına ve kanun dışında 

bir muamele yai)ilmasına da imkân bulunmama

sına göre dileğinin yerine getirilmesi kabil olma

dığının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

472 25 - V - 1936

’̂aik

795J  Maoide.

844 ! Olü Mehnıed 

karısı.

Yangın yerinde sn 

mahzeni karsısında.

(layrimübadillere ve

rilen bonolar kıyme

tinin çok düştüğün

den bahsilo bu istih

kaklarına karsı bir

(iayı-iınül)adil ölü .M<‘med l'’aik eşi Macide 

imzasile Istanbuldan '̂üksek Reisliğe sunulu]) 

encümene verileır arzuhaldi': (îayı-imühadillere 

tevzi edilen bonoların kıymi'li çok düştüğünden 

bahsile küsur alacaklarına karşı bir miktar para 

İstanbul - Hırkeişerif miktar para verilme'-::, verilmesi istenilmekte ve Gayrimübadiller komis-

i yonunun, devredilen bu malları çabuk satma- 

I masından şikâyet olunmaktadır.

Arzuhalin ]\Ialiy(' vekâletine gönderilme.si 

j üzerine gelen karşılık okunduktan sonra icabı 

görüşüldü:

Esasen gayrimübadillerin istihkaklarına muka

bil Ankara mukavelenamesi nnıci])ince tahsil edil

mesi lâznngelen mallar ayrılmış ve bunların satış

larına iştirak edebilmeleri için istihkak sahiple

rine vesika mahiyetinde bonolar verilmiştir. Bu 

bonolar, elden ele satılmak için değil, üzerinde 

yazılı olan unvandan da anlaşıldığı üzere gayri- 

mübadil zümrenin satışa iştirak için hak kazan

maları maksadile verilmiş birer vesikadan iba

rettir.
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duklan yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

sahi]ih'ri, satıhın ınalhıi'in nıüzayedesi- 

ne iştinık elıııek üzer-o l)u vesikaları muhafaza et- 

nıpycfek hemen ellerinden daha neuz fiatlarla çı

karmış ve çıkarmakta laılnnmıifj iselei' Inuum se

bebini karşılı^-ııı az olmasnula ve ya])rlan tedbir

lerin noksan itlihaz edilmiş bulunmasında ara

mak doğru olamaz. Bahusus bu vesikaların hâ

milleri satışlara iştirak ettikçe bono muhteviya

tının tam mukabili emlâk almak imkânına malik 

bulunmaktadırlar. Nitekim bu vesikaların tevzii 

tarihinden bu irüne kadar fasılasız mal satışına 

devam edilmiştir. Hatta bu mallar, kolaylıkla ve 

çabukça satılabilmek için evvelce Ziraat banka

sına devredilmiş iken <iayı-imübadillerin şikâyet 

ve talepleri üzerine sonradan Heyeti Vekile ka

rarma müsteniden kendilerinin iştiraki suretile 

îstanbulda teşkil edilen (layrimübadiller komis

yonuna te.slim oluıımuştuı-. Bu vaziyet karşısın

da yaj)ilan şikâyetin yersiz ve ieapsız olduğu gö

rülmüştür. Kalan istihkaklarından bir miktarının 

nakid olarak verilmesi hakkındaki dileğe gelin

ce: Bunun da yerine öetirilmesine kanunî imkân 

bulunmamıştır. Binaenaleyh keyfiyetin bu suret

le ]\Iacideve anlatılmasına karar verildi.

Karar No.

473

K. tarihi

25-V-1936

Heis

(Jiresun

M. M. 

İstanbul 

Z. Kammursnl

Kâtib 

Samsun 

M. Ulaş

Aza

r>ursa
Aza

Denizli

M. F. Ger çeker Şefik Türsan

Aza 

fîazi Anteb 

M. Şahin

Aza

Gümüşane

Aza

İstanbul

Şevket Erdoğan A. Barlas

Aza 

Ordu 

İsmail Çamaş

Aza

R. Dine
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821

870

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

duk l'»r’ yrr

Alıınod.

Danaoğlu.

Furııncıık kr»yünd(‘iı. 

Daday.

Arzuhal hulâsası

Dt'pozitü ])arasınııı 

verilmediğinden î ı- 

kâvet.

1544

1632

Zeldye.

Şehid topçu yarbay 

Abdülnıocid eşi 

Askerî fabrikalar 

fen şubesinde evrak 

memuru Cemal Te- 

zer yanında. Ankara,,

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Datlay ka/asının Furuncuk köyünden Dana- 

oğlu Ahtned tarafından Yüksek Reisliğe sunulup 

eiu'üıneııiınizi' vej-ileıı arzulialde: Oi'man ruhsa

tiyesi i<;in lııe])()lu Mâliyesine vermiş olduğu 125 

liı-a depozito ak(̂ *esinin iade edildiğin<len şikâ- 

yi‘t olunmaktadır.

Bu arzuhalin Maliye vekfdetine f'önderilmesi 

üz(>rine j?elen karşılık okunduktan ve vekrdetten 

davet edilen salahiyetli müdürün verdiği izahlar 

diıdendikten sonra ieabı j^örüşüldü :

Dejmito olarak veı-ildiği iddia edilen 125 lira

nın bu suı-etle alunnayıp orman lıAsdatı olarak 

alındığı ve bu ])arannı Ahmede iadesi iein Orman 

idar(‘si)H‘e müsbet eevab verilmediği anlaşılmakta 

olup, şu kadar ki bıunnı iadesi 1 âzını »el m iş olsaydr 

bile 1513 numaralı kanunun tayin^ettiği müdd('t 

ieinde Danaoğlu Ahmcnlin ınüraeaat eylemliliğin

den dolayı tasfiyeyi düyun komisyonunca iade 

muameh'si kabul edilmemiş v<> binaeıuıleyh Ah- 

medin kanunun şumulü dairesine oirmeyen bu 

dibeğinin yeî'ine «etirilmi'sine kanunen imkân 

bulunmamış olmakla keyfiyetin bu suretle arzu- 

lıal sahibiiu' bildirilmesine karar verildi.

Karar No K. tarihi

474 l-\^-1936

Kocasından dolayı 

bağlanan aylığın az 

olmasından siV^yot.

Vanın 23 ncü topçu alayı komutanı iken Bü

yük harpte aldığı kurşun yarasının lâyikile te

davi edilmemesinden dolayı ölen kocası Yarbay 

Macidden dolayı bağlanan 9 lira aylığın azlığın

dan şikâyetle bu gadrin izalesini ve aylığının ço- 

ağltılmasını isteyen Zekiyenin Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal, encümene verilmekle
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

dnklan yer

Arzuhal hulâsası E ncüm en k a ra n  ve ne sebepten ver ild iğ i

3917; Hüseyin.

6717 Hasanoğlu.

Sağman dersimi kö

yünden.

Pertek.

Çalınan hayvanla

rından vergi isten

mesinden şikâyet.

M. M. Vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Yarbay Macidin uğradığı illet icabı olarak 

12 iknei kânun 330 tarihinde askerî hizmette kul

lanılmamak üzere tekaüd edildiği ve kendisinin 

vSihlıî hallerinden dolayı tekaüdünden önce terhis 

edilmiş ve binaenaleyh Büyük savaşta bulunma

mış olduğu dosyasının incelenmesinden anlaşıl

mış olmasına vo esasen o zamandaki mevzuata gö

re bağlanan maaşın arttırılmasına kanunî imkân 

bulunmamasına göre dileği hakkında encümence 

yapılacak muamele olmadığmın Zekiyeye anla

tılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

474 1-V I-1936

Çalman lıayvanlarından bir kısmı istirdat 

edilmiş ise de henüz elde edemediği kısmından 

da vergi ve ceza alınmağa kıyam olunduğundan 

bahsile bu verginin alnımamasını istey(>n Pertek

li Hüseyinin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar

zuhal, encümene verilmekle Maliye vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen kai’şılık okunduktan ve ^laliv(' vekâle

tinden davet edilen salâliiyetli müdürün verdiği 

izahlar dinlendikten sonra icabı görüşüldü:

Ilüseyinden istenilen bu vergi ve eezannı, 

yoklamadan sonra ve çalınma hâdisesinden Önce 

yapılan ihbar üzerine kayid dışında tutulan 

hayvanlardan ötürü tahakkuk ettirildiği anla

şılmıştır. 1839 sayılı hayvanlar vergisi kanunu

nun birinci maddesine göre mükellefiyete, kayid 

müddetinin hulûlile terettüb etmekte ve bu 

vergi hayvanlardan, bir yıl önce, sahibinin al

dığı irad üzerine müesses bulunmaktadır. Bu iti

barla kayid müddetinin gelmesile vergi tarh ve 

tahakkuk ettirildikten sonra luiyvanlarının her 

hangi bir surette telef ve zıyaa uğraması sahibi

ni vergiden kurtaramıyacağından, arzuhal sahi

bi Hüseyinin bu hayvanlarına aid olmak üzere 

tarh ve tahakkuk ettirilen vergi ve cezanın ter

kinine encümence kanunen imkân görülememiş-
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<5 duklan yor
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Arzuhal huiâaası j Encüm en  k a ra n  ve ne sebepten ver ild iğ i

l' tir. Buralarının Hüseyinc anlatılmasına karar

verildi. Karar No. K. tarihi

476 1 - VI - 1936

Reis

(Giresun 

î. Sökmen

M. M. 

İstanbul 

Z. Karamursal

Kâtil)

Samsun

M.

Aza

Antalya
Aza

Bursa

Aza

Çoruh

T. Sökrn(^n M. Fehmi Gerçeker A. Akyiiz

Aza 

Denizli 

Şefik Tursan

Aza 

Gazi Anteb 

M. Şahin

Aza 

Gümüşane 

Ş. Erdoğan

Aza 

İstanbul 

A. Barlas

Aza

İhlardın 

A. Şatana

Aza 

Ordu 

İsmail Çama^

Sivas

Ziya Başara



Arzuhal verenlerin 

^  i adı, sam ve otur 

I duklan yer

1663

1753

2108
2221

MonuHİ Remzi, 

tznıir sulh hukuk za

bıt kAtihliğiıuk'U ııuı- 

tckaid.

Cebecide kuh'li köşk

te 19 No. h evd(‘ 

DiisafiretfU ıınıkiın. 

Ankara,

— 4 -

Arzuhal hulâsaa: Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

28 senelik i'ilı lıiz- 

luetiııe karşı 23 sene 

üzcM-indon maaş bağ

lanmasından şikâ

yet.

İzmir sulh hukuk mahkemesi zabıt kâtibli- 

ğinde müstahdem iken memuriyetinin lâğvi üze

rine tekaüde sevkedilmişse de tereümei hal va

rakasında doğum tarihi yanlış olarak 1280 ola

rak yazılmış olmasından dolayı yirmi senelik fi

lî hizmetinden beş senesi tanılmayarak yirmi üç 

sene üzerinden tekaüd maaşı bağlandığından şi

kâyet eden Memed Remzinin Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal, encümene verilmekle 

okundu ve icabı görüşüldü:

Remzinin bu dilek hakkında daha önce Dev

let şûrasına da müracaatle açmış olduğu dava 

sonunda: Deavi dairesince işi incelenerek dava

sı reddedilmiş olmasına ve Deavi dairesi karar

larının mahkeme kararlan vaziyetinde ve katî 

ve nihaî bir şekilde olduğu Yüksek Meclisin 803 

sayılı kararile de teyid edilmiş bulunmasına gö

re bu işin encümence tetkikına ve binaenaleyh 

arzuhali hakkında bir muamele yapılmasına im

kân bulunmamış olduğundan keyfiyetin bu su

retle Remziye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

477 2 -V I-1936

758 Talât.

806 Inhisaılaı-, Boğa/,i(;i 

depolar «rubu mu

hasibi mesulü. 

Istaniml.

Ti erek Devlet hiz

metinde gerek înhi- 

sai'lar idaı-osinde (̂-a- 

lıştığr hi/metlerint! 

göre taltifi esbabı

nın temini.

Kırk yıla yakin Devlet hizmetinde ve sekiz yıl 

danberi de inhisarlar idaresinde çalıştığından 

bahsile gerek kendisinin, gerek benzerlerinin tal

tifi için bir hüküm tesisini isteyen Talâtın Yük

sek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhali Encümene 

verilmekle CJümrük ve İnhisarlar v ekâletine gön

derilmişti.

Gelen karşdık okundu ve icabı görüşüldü: 

Talât, muhtelif Devlet hizmetlerinde bulun

duktan sonra tekaüd edilmiş ve 1927 yflında İn

hisarlar İdaresine girerek şimdi de Boğaziçi de

polan gurupu mesul mulıasibliğinde yüz lira üc

retle çalışmakta bulunmuştur,

İnhisarlar İdaresi hizmetinde bulunan her 

mütekaid memurun tekaüd maaşının bir kısmı te

kaüd ve barem kanunlarının hususî maddeleri 

mucibince kesilmektedir.

Tekaüdlükle müstahdem bulunan memurların 

terfi ve taltifleri ise bir mükteseb hak olarak al

makta oldukları tekaüd maaşları göz önünde bu

lundurularak değil, diğer İnliisar memurları gibi
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idaredeki hizmetlerinden alman randmanlar esas 

tutularak yapılmaktadır.

Talâtın gerek Devlet, gerek İnhisarlar İdare

sindeki hizmetlerinden ötürü taltif edilebilmesi

nin temini hakkındaki dileğine gelince; Devh^t 

hizmetinde geçtiği arzuhalinde yazdı kırk seneye 

yakın emeğine karşı tekaüd maaşı tahsis edildi

ğine ve İnhisarlar İdaresinde geçen hizmetlerine 

aid haklan korunacağına göre bu dileğinin tetki- 

kına mahal ve imkân görülememiştir.

Keyfiyetin bu suretle Talâta anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

478 2 - VI -1986

1434

1570

Km in ve 

Kadasti'o 

nuıru. 

Ankara.

ar.

fen me-

Aldıkları ücretin ma

aşa tahvili.

893

942

Ürfiye ve Fatma. 

Kurtuluş caddesi 25 

mnnaralı Şahin apar- 

tımanr 2 No. Ir dai

rede.

İstanbul - Ferik<iy.

Kadastro işlerinde ücretle istihdam edilme

leri yüzünden uğradıkları zararların telâfisi 

için bu ücretlerin maaşa tahvil ve ))areme ithal 

edilmek suretile maaşlı Devlet memurları hu

kukundan istifadelerinin teminini isteyen Ka

dastro fen memuru Emin ve bir çok arkadaş

larının Yüksek Reisliğe sunmuş oldukları ar

zuhal, encümene verilmekle okundu ve icaİJi 

g()rüşüldü:

Emin ve arkadaşlarının bu dilekleri, alıi- 

ren Yüksek Heyetçe kabul buyurulan kanunla 

intaç edilmiş olmakla keyfij^etin kendilerine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

479 2 - VI - 19:î(;

Mecburî istimlâke 

tâbi tutulan mülkle

rine karşı  ̂ bono ve

rilmediğinden şikâ- 

vet.

Beyoğlunda Hanımoğlu sokağında olub istih

kaklarına mukabil uhdelerine teffiz ve tapuya 

raptedilmiş olan malın mecburi istimlâke tâbi 

tutulduğu halde kanunu maJısusuna tevfikan bu

nun için Hazine bonosu verilmediğinden şikâyet 

eden Ürfiye ve Fatmanın Yüksek Ri'isliğe su- 

nub Encümene verilen arzuhalleri IVIaliye vekâ

letine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve ieabı görüşüldü: 

Gerçi bu mülkün 1885 sayılı kanundan ve 

Muhtelit mübadele komisyonunca da iadesine ka

rar verildikten sonra tapuya raptedilmiş olması 

sebeb gösterilerek Divanı muhasebatça bu bap-
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

taki evrakın vize edilmesinden imtina edildiği ve 

bundan dolayı bu mülk i(*in Hazine bonosu veri- 

l(*mediği anhı^ılmış ise de Divanı muhasebatın 

haziran - ağustos 1935 tarihli üç aylık raporuna 

deıccdilen bu meselenin Divanı muiıasebat encü

menince sonradan tetkik edilerek bu baptaki ita 

emrinin vize edilmesine karar verilmiş olmasına 

ve bu rapor da Yüksek Heyetin r>6 ncı inikadında 

aynen kabul edilmiş bulunmasına jçöre arzuhal 

sahihlerinin dilekleri yerine gelmiş olduğundan 

istimlâk edilen bu mülke aid Hazine bonolarının 

merciine müracaatla almaları lüzumunun kendi

lerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

480 2 - VI -1936

76 5 Tahsin.

8 I 3 Kadiroğlu.

Sabık mulmseboi hu

susiye tahsildarı. 

Nevşehir.

Kooperatiften çıka

rıldığından şikâyet.

Nevşehir ziraî kredi kooperatifi ortakların

dan ve eski ıMuhasebei hususiye tahsildarların

dan Kadiroğlu Talisinin Yüksek lieisliğe sunub 

encümene verilen arzuhalinde:

Kooperatiften çıkarılmış ve 600 liralık mat

lubunun da irad kaydedilmiş olmasından şikâyet 

edilmektedir.

Bu arzuhalin İktısad vekâletine gönderilmesi 

üzerine gelen karşıirk okundu ve icabı görü

şüldü :

Tahsinin ilıtilâs suçundan iki buçuk sene ağır 

hapse mahkûm olmuş olması, kooperatif esas 

mukavelenamesinin 17 nci maddesinin üçüncü 

fıkrası delâletile 24 neü maddesinin (A) fıkrası 

hükmüne tevfikan kooperatiften çıkarılmasını 

zarurî kılmış ve 1470 sayılı kanunun altıncı 

maddesi hükmünce de tediye edilmiş iştirak his- 

selerile faizleri de kooperatifin ilıtiyat sermaye

sine irad kaydedilmiştir. Ancak kooperatif esas 

mukavelenamesinin beşinci maddesi mucibince 

bu ortağm kooperatif nezdinde birikmiş olan 

tevdiatının kooperatiften infikâkinden altı ay 

sonra kendisine verilmesi icab etmekte olmasına 

göre işbu tevdiat matlubunun muaeceliyet ikti- 

sab etmiş bulunan borcuna mahsub edilmesi için 

Ziraat bankasmm mahallî şubesine emir veril

miştir.

Mevzuata uygun olarak yapılan bu muame

lede şikâyeti mueib bir hal görülmemiş olmakla
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dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

608

651

İhsan ve Yakub ve Süpürge otu i(̂ in ih- 

Mustafa kardeşler. ti ra beratı veribne- 

Orhan camisinde 1 luesiııden şikâyet, 

numaralı mağazada.

Bursa.

457

484

^Memed Nazıni kap

tan.

Hat boyunda 157 

No. lı evde.

İstanbul - Feneı-yolu.

Harb mıntakalarnı- 

da yaptığı hizmetle

rinin iki kat ola

rak sayılması.

keyfiyetin bu suretle Kadiroğlu Tahsine anla- 

tılmasma karar verildi.

Karar No. K. tarihi

481 2 . V I - 193G

İpek fabrikalarında kullanılan mancinik sü
pürgeleri için ihtira beratı istedikleri halde îk- 

tısad vekâleti Sanayi umum müdürlüğü bu dile

ğini yerine getirmemekte ve bu suretle haklarını 

iptal etmekte olduğundan bahsile şikâyette bu

lunan süpürge âmili İhsan ve Yakub ve Mustafa 

kardeşlerin Yüksek Reisliğe sunmuş olduklırı 

arzuhal, encümene verilmekle İktısad vekâleti 

ne gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü;

Bu arzuhal sahihlerinin istedikleri berat mev- 

zuunun ihtira ile hiç bir ilişiği olmayıb sadece 

dağdan toplanan bîr çeşid süpürge otundan iba

ret olduğu anlaşılmıştır. Halbuki berat verilel)i- 

lecek bir mevzuun ihtira mahiyetinde görülebilme

si için ihtira beratı kanununun ikinci maddesi hü

kümlerine göre (Sanayice yeniden bir netice ve 

eser vücude getirmesi ve bunların husulü için 

vesaiti cedide ihdas edilmesi) şarttır Onun için 

ihtii'a beratı kanunu ile ilifjiği görülmeyen bu 

mevzu üzerine berat verilmesine imkân olmadı

ğının ve şikâyetleri yerinde bulunmadığının ar

zuhal sahihlerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

482 2-VT-193()

Mülga seyrisefain kaptanlığından tekaüde 

v s e v k e d ilm iş  ise de umumî harpte eiheti askeriye 

emrinde harb mnıtakalarında ya})tığı hizmetleri

nin muvazzaf olarak sayılması ve ona göre ma^ş 

bağlanması lâzım^gelirken bu cihet nazara alın

mayarak eüzî miktarda maaş bağlanmış olduğun

dan bahsile bu gadrin izalesini isteyen Kaptan 

Memed Nazminin Yüksek Reisliğe sunmuş oldu

ğu arzuhal encümene wrilmekle İktısad vekâleti

ne gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Memed Nazmi kaptanın umumî harpte ifa et

tiğini iddia eylediği hizmetlerinin ciheti askeri-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası

1311

1.375

164Q
lysu

Rabia.

ölü Moru kızı. 

Kıırbu Molla 

mahalk'sinden. 

riazi Anteh.

Şûrayi devlet kara

rının tetkikiie hak

kının meydana çı

ka rılnıası.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

yo emrinde ve harb mıntakalarında geçtiğini 

tevsik eylediği takdirde olbaptaki kanun hülcmü- 

ne göre muamele yapılması tabiî olduğundan bu 

dileği hakkındaki müddeasını tevsik etmek sure- 

tile Deniz yollan işletme müdürlüğüne müra

caat etmesi lâzımgeleceğinin kendisine bildirilme

sine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

483 2 - VI - 1936

Moru kızı Rabia imzasile Yüksrk Reisliğe; su

nulup encümene verilen arzuhalleıxle ; Gazi An- 

tepte iî̂ gal ettiği 4 numaralı evin 1771 saydı ka- 

nuııun besiinci maddesi mucibince namına temliki 

icab ederken defterdarlıkça müzayedeye çıkarı

larak isteklisine ihale olunduğundan ve Şûrayi 

devh t̂e açtığı davanın da i'eddedildiğinden bah- 

sil(‘ işinin yonidcn tetkikiie hakkının meydana 

(Mkardması istenilmektedir.

Şûrayi devlet deavi dairesi kararlarının mah

keme kararlan mahiyetinde kazaî ve nihaî olması 

itibarile bunlarm eneümenimizce tetkik ve nak- 

zedilemeyeeeği Yüksek Heyetin 803 .saydı karan 

icabından l)ulunmasına göre deavi daire.since in- 

c(‘lenerek reddedilmiş olan bu dava üzerine encü

mence yapdacak bir muamele bulunmadığının 

Rabiaya anlatdmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

484 2 - V I - 1936

Salih.

]\Iülla Hasanoğulla- 

rından Hasanoğlu. 

Toyranlı mahallesin

den.

Denizli.

Malûliyeti dolay isi le 

maaş bağlanmama

sından şikâyet.

Evvelce jandarmada müstahdem iken eşkı

ya takibinde uğramış olduğu göz arızası birinci 

dereceden tasdik edilmiş olduğu halde sonradan 

raporunun iptal edilmesinden dolayı kendisine 

maaş bağlanmadığını ve bu suretle mağdur kal

dığını iddia eden Denizlinin Toyranlı mahalle

sinden Hasanoğlu Salihin Yüksek Reisliğe sun

muş olduğu arzuhal, encümene verilmekle Dahi

liye vekâletine gönderilmişti. Gelen karşılıkta: 

Salihin buna dair evvelce vuku bulan mü- 

raeaati üzerine kâğıdları tetkik olunduğu sıra

da göz arızasının vazife ifası sırasmda husule 

geldiğinde tereddüd hâsıl olmuş ve mahallinden 

yapılan sorgular neticesinde Salihin bu arızası-
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^  ' Arzuhal verenlerin 1 

p ^  I adı, sanı ve otur- Arzuhal hulâsası 

duklan yer ,

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

nm vazife esnasında olmayıb bünyevî bulundu

ğu tahakkuk etmiş olmasından dolayı evrakm 

iptal edilmiş olduğu bildirilmiştir. Bunun üze

rine Salihin vekâletten getirtilen dosyası davet 

edilen salahiyetli zat hazır olduğu halde encü

mence tetkik edildikte:

Salihin bu göz arızasmm bünyevî olduğu fen- 

noıı tahakkuk ettiği halde Muğlanm Genel kö

yünde vukua gelen soygun hâdisesinde gözle

rinden malûl kaldığına dair oradaki subaylar 

tarafından kıta mazbatası verildiği görülmesine 

ve bu subayların hakikat hilâfına mazbata ver

meleri dikkat nazarım çekecek mahiyette bu

lunmasına mebni bunlar hakkmda kanunen lâ- 

zımgelen muamelenin ifası vekâletten gelen za- 

te hatırlattırılmıştı.

Vekâletten son gelen kâğıtta: Bu mazbatayı 

veren subaylar hakkmda kanunî muamele yapıl

mak üzere bu babdaki tahkikat evrakmm îzmir 

müstahkem mevki kumandanlığına gönderildiği 

bildirilmiştir.

îcabı görüşüldükte:

Vazifesi başmda vuku bulmayan bu arızayı 

va/ifesile alâkalı diye iddia ederek derece üze

rinden maaş tahsisini isteyen Salihin bu dileği 

tabiatile kabule değer mahiyette görülmemiş ol

makla keyfiyetin kendisine bu suretle anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

485 2-VI-1936

1 403 Şerif Karayel.

Sabık Üskül) kaıı<;i- 

lârı.
Mecidiye bağlan No.

1474

16Q6

1787

Hariciye vekâletince 

iıenüz bir memuriye

te tayin kılrnmama- 

sıııdan şikâyet.

Ankara - Keçiören.

îdareten vekâlet emrine alııunıış ve 33 ay

dan beri 18 lira gil)i cüzî bir para ile, ailesini 

jjfcçiiKİirf'nıoyerek sefil bir halde kalmış oldu

ğundan ve bir memuriyete tayini hakkmda 

Hariciye vekâletine müracaat etmekte ise de 

münhal yer bulunmadığı cevabım verdikleri 

halde bir taraftan da gazetelerde münhallere 

adam aramakta olduklarından bahsile hakkın

da yapılan muameleden şikâyet eden Şerif Ka

rayelin Yüksek Reisliğe sunduğu iki arzuhal 

encümene verilmekle Hariciye vekâletine gön

derilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Şerif Karayelin Üsküb konsolosluğu kançı-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal huİMası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

larlığmcla bulunmakta iken Konsolos Ahmetl 

Necih ile aralarında gef̂ en bir hâdiseden dola

yı vekâlet emrine alındığı anlasiilmıtjtır. Esa

sen dahilî nizannıamemizle vazifesi layin edi

len encümenimizi bu fiibi .şikâyetler alâkalan- 

dırmamakta olmasına ve memur tayin ve is

tihdamı mercilerine mevdu salâhiyetler cümle

sinden bulunmasına fi:öre Şerif Karayelin bu 

arzuhali hakkında encümence yapılacak mua

mele oimndığrnnı kendisine anlatılmasına karar 

verildi.

Karar No. K. tarihi

486 2 -V I-1936

Reis

Giresun

M. M. 
İstanbul

Kâtib

Samsun Antalya Denizli İstanbul

/. Sökmen Z. Karavıursal M. ÜUış T. Sökmen Şefik Tursan A. Barlas

İsparta Ordu Siird

/. Demirdlay İsmail Çamaş Ş. Süsoy
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^  adı, sam ve otur- 

1 dııkları yer

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

15^1 Salih.

1640 Reeoboğlu.

j Gerede Çağıllı kö-

I yünden Zincirli ca

i mi odahınndjı.

î Ankara.

Askerlikte uğradığı 

ayak arazasından do

layı terfihi.

A^nafartalar cebhesinde uğradığı donma ne

ticesi olarak ayaklarının kesilmiş olduğundan ba

hisle kanunî hakkının verilmesini isteyen Reeeb- 

oğlu Salihin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar

zuhali encümene verilmekle M. M. Vekâletine 

gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Salihin harbte vazife icabı ve vazife tesirilc 

sakat kaldığı rapor ve resmî bir kayid ile sabit 

olmadığı gibi büyük harbten sonra sağlam ola

rak terhis edilmiş ve istiklâl savaşında da Da

hiliye vekâleti istihbarat hizmetinde bulunmuş 

olduğu ve ayak arızasmm 1928 senesinde başla

dığı ve ordu hizmetinde donma hâdisesinin tes- 

bit edilemediği anlaşılmış ve bu itibarla kendisi, 

kanunen terfihini mucib bir vaziyette bulunma

mış olmakla keyfiyetin bu suretle Salihe bildiril

mesine karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

487 4 - V I -1936

675 Ömer.

72! Nakil) Ila.sanoğlu. 

Bafra.

Bafradaki dekovil 

iıattmın fenne uy

gun olmadığından 

şikâyet.

Bafrada kurulan kereste fabrikasının, Sam

sunun Kumcağız deniz iskelesine temdid ettiği 

dekovil hattının fenne uygun olmamasından dola

yı kardeşinin ölümüne sebeb olduğu halde faili 

ve müsebbibleri hakkında bir muamele yapılma

dığından şikâyet eden Nakib Hasanoğlu Ömer ta

rafından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, en

cümene verilmekle Nafıa vekâletine gönderilmiş

ti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

ömerin kardeşi Burhanın ölümile neticelenen 

kaza için Samsun müddeiumumisi tarafından 

Devlet demiryolları idaresinden istenilen ehli vü- 

kufla beraber yerinde incelemeler yapılmış ve ne 

şahıslarda, ne de edevatta bir kusur bulunma
mıştır.

Arzuhal sahibinin kardeşi Burhanın ha

reket halinde olan terene binmek için 

atladığı zaman iki vagon arasına düşerek 

tekerleklerin önünde sürüklenmekten öldüğü an

laşılmıştır. Şu hiale göre bu arzuhal hakkında 

encümence yapılacak muamele olmadığının ve 

bununla beraber kardeşinin ölümünden dolayı fa

il ve müsebbib olarak iddia ettiği şahıslar hakkın-
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{> Arzuhal verenlerin 

g ^  * adı, sanı ve otur

sa dukları yer

Arzuhal hulâsası ! Eucümen karan ve ne sebepten verildiği

da Önıerin mahkemeye müracaatla dava ahmak

ta muhtar bulunduğunun kendisine bildirilmesi

ne karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

488 4 - VI - 193G

10441 Ffiik Ekıvm l*>;ır;ıy. 

10U8 n i .  Kor. 61. iiinı. 

top alayı 7. Balaı-yjı 

komıılauı. Viizhafîi.

iu ikkmm veril 

iıuııu'siııdcii şikrıyı't.

Uğradığı gadirden ve yaptığı müracaatlar 

ü/erine Mıiü Müdai'aa vckAletiııden kanuna ny- 

jiuıyacak sur(;tle aldığı karijılıklardan bahsile 

Jıakkının meydana çıkarılması i( în idinin esaslı 

bir surette tetkikim istemekte ve buna dair 

bir takım ifadelerde bulunmakta olan Topĉ u 

yüzbaşısı l '̂aik Bkremin Yüksek Reisliğe sun- 

uıuş olduğu arzuhal, encümenimize verilmekle 

Milli Müdai'aa vekâletine gönderilmişti.

(»elen karş ı̂lık üzerine vekâletten 1̂’aik Ek

rem in dosyası getirtilerek birer birer incelen

dikten sonra icabı görüşjüldü:

Faik Ekremin esas iddiası kendisinin terli 

hususunda arkadaşlarından bir (̂ ok sene geri 

kaldığından ve bunun ise kendi sunu taksirin

den ileri gelmediğinden ibarettir. Halbuki ken

disinin muhtelif tarihlerdeki terfi defterlerine 

girememesi ve bu suretle arkadaşlarından geri 

kabnası kendi hareket ve taksirlerinden tevel- 

lüd ettiğine, dosyasındaki kuyud ve malûmata 

ve esaret tahkikatına göre kanaat hâsıl olmuş 

ve binaenaleyh iddiası ve yaptığı şikâyeti yerin

de görülmemiştir. I>u itibarla son tetkik mer

cii encümenince de reddedilmiş olan dileği hak

kında cncümenimizce bir şey yapılamıyacağının 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

489 4 - VI - 193G

776 i A. Enveri.

825 ' Muradiye sokak No.

: 9.
îzmir - Karşıyaka.

Tekaüd ikramiyesi

nin yanlış verilme

sinden şikâyet.

Vekâlet emrine alınarak tekaüde sevkedil- 

miş ise de verilen tekaüd ikramiyesinin memu

riyet maaşı üzerinden hesab edilmemiş olduğun

dan bu sarih olan yanlışlığın düzeltilmesini is

teyen Adana Posta ve telgraf eski başmüdürü 

Ali Enverinin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

arzuhal, encümene verilmekle Nafıa vekâletine 

gönderilmişti.
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1243

1304

Meıned Gevrek, 

Gevrekoğlu.

Çap mahallesinden. 

Sandıklı.

Malları haczolun - 

duğundan şikâyet.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Ali Enverî görülen lüzum üzerine vekâlet 

emrine almmış ve 1777 numaralı kanunun üçün

cü maddesi mucibince nısıf nisbetinde açık ma

aşı almakta iken intişar eden 2658 numaralı ka

nunun birnci maddesi mucibince tekaüd edil

miştir. 1683 sayılı tekaüd kanununun 58 nci 

maddesinde: (Tekaüd oldukları zaman almakta 

bulundukları maaşlarının emsali hâsılının bir 

seneliği ikramiye olarak verilir) denilmekte ol

masına ve AU Enverinin ise tekaüd edildiği za

man yarım maaş almakta bulunmasına göre ken

disine almakta olduğu bu yarım maaş üzerin

den ikramiye verilmiştir.' Yapılan bu muamele

de bir kanunsuLzluk görülmemiş olmakla şikâ

yeti yerinde olmadığının kendisine anlatılması

na karar yerildi.

Karar No. K. tarihi

490 4-VI-1936

1336 senesinde iltizam eylemiş oldukları aşar 

borcunun aslım tamamen ödemiş olmalarından 

dolayı bu borca karşı evvelce Hazine tarafından 

tefevvüz edilen mallan kendilerine iade edilmiş- 

sede başkaca istenilen ecri misil dolayısile bu mal

lar haczolunduğundan ve bu ise 2566 sayılı ka

nun hükümlerine uymadığından balıislc şikâyette 

bulunan Memod Gevrek tarafından Yüksek Reis

liğe sunulan arzuhal, encümene verilmekle Maliye 

vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Sonradan yapılan haciz muamelelerinin, bu 

malların Hâzinece tefevvüzü tarihinden malın 

iadesi tarihine kadar gerek mültezim Yunus, 

gerek onun ölmesile verese tarafından işgaline 

devam ile ziraat edilmiş olmasından dolayı tak

dir olunan ecri mislin teminine matuf kanunî 

jcablardan ileri geldiği anlatılmıştır.

İstenilen ecri misilin miktar ve lüzumu mahallî 

idare heyetince verilen karar ile tesbit ve tayin 

edilmiş ve katiyet iktisab eylemiş olmasına ve 

2566 numaralı kanun ise ecri misilleri şumulü 

dairesine almamış bulunmasına göre Hazine Im- 

kuku meyanına giren bu ecri misillerin istifası 

zarurî görülmüş ve edilen şikâyet yerinde bulun-
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Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve ot ır- 

duklan yer

Arzuhal hulâsası . Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

942

QQ4

1055 

1 108

1340

1407

146 0 

1539

.V. tlaydar.

Kski öğ

retmeni.

Camiikehiı* mahalle

sinde.

1 )üzce.

Tckaüd edildi{<indcn 

.'jiki'ıyc t

mamış olmakla keyfiyetin bu suretle Memed Gev

reğe anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

491 4 - V I - 1936

Haksız yere tekaüd edildiğinden balısile iîji- 

nin incelenerek haksızlığın ortadan kaldırılmas- 

nı isteyen Mengencik eski öğretmeni A. Hayda

rın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhalleri 

encümene verilmekle okundu ve icabı görüîjüldü: 

Haydarın daha önce Şûrayi devlete müraca

at ederek Deavi dairesince davasının reddedil

diği anlaşılmış ve Yüksek Mecli«ce ittiiıaz edi

len 803 sayılı karara göre Şûrayi devlet Deavi 

dairesinden verilen kararların kazaî ve nihaî ol

masından dolayı encümenimizce tetkik ve tadi

line imkân bulunmamış olmakla arzuhalleri hak

kında yapılacak muamele olmadığının A. Hay

dara bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

492 4 . V I - 1936

Reis

Giresun 

/. Sökmen

M. M.

İstanbul 

Z, Karamursal

Kâtib 

Samsun 

M. Ulm

Antalya Bursa Çoruh

l'ayfur Sökmen M. Fehmi Gerçeker Akif Akyüz

Denizli Gazi Anteb 

Şefik Türsan M. Şahin

Van

İbrahim Arvas
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9 U

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Soyfoddiiı Yılniazor. 

Kulrmli yüzbaşılık

tan mütekaid. 

Yugoslavya (")g:<iiııen

lerinden.

Uartın.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Tekaüd aylığmın az

lığından bahisle ter

fihini istivor.

7 14 Koyuncu köyü halkı 

76 Ö namına heyeti ihti

yariye.

Manisa.

Eski tekaüd kanunu hükmüne göre bağlanan 

maaşları yeni tekaüd kanununca benzerlerine 

bağlanan maaştan çok az olduğundan bahsile bu 

aylığın ziyadeleştrilmesini veyahud vatanî hiz

met veya mühtacin tertibinden para verilmesini 

isteyen mütekaid piyade ön yüzbaşı Pirlepeli 

Ahmed Seyfeddinin Yüksek Reisliğe sunmuş ol

duğu arzuhal encümene verilmekle M. M. Vekâ

letine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü:

Ahmed Seyfeddin gözlerindeki vilâdî ve irsî 

afetten dolayı 339 nisanında tekaüde sevkedile- 

rek kendisine o zamanki hükümlere göre maaş 

bağlandığı ve bu afetin askerî vazifesi esnasın

da meşak ve mezahim neticesi ve iklim tesirile 

olduğu fennen tahakkuk etmediğinden tekaüdü

nün dereceye çevrilmesine imkân olmadığı an

laşılmıştır. Hidematı vatanîye veya mühtacin 

tertibinden para verilmesi hakkındaki dileğine 

gelince:

Esasen bütçemizde mühtacin namile bir maaş 

tertibi bulunmadığı gibi hidematı vataniyeden 

maaş bağlanması da ancak bir kanun mevzuu 

İmlunmasma ve dahilî nizamnamemize göre en

cümenimiz kanun teklif etmek hakkmı haiz bu

lunmamasına göre bu dileklerinin yerine geti

rilmesi ve kanunen kendisine tahsis kılmmış olan 

maaştan fazla bir şey verilmesi,kabil olmadığı

nın Ahmed Seyfeddine bildirilmesine karar ve

rildi.

Karar ' No. K. tarihi

Ektikleri tarlalardan 

fazla icar bedeli a- 

lındığından bahisle 

bazı dileği havi.

493 8-V I-1936 

Manisanın Koynncu köyü namına heyeti ih

tiyariye tarafından Yüksek Reisliğe sunulub 

encümene verilen arzuhalde: Arazilerinin darlı

ğından ötürü köylerine yakın tshak çelebideki 

çiftik tarlalarını ekmekte iseler de bunun için 

fazla icar bedeli alındığından ve bir kaç sene

dir mahsul alamadıkları halde ecri misilden mü- 

tevellid borçlan için tazyik olunduğundan bah

sile şikâyet edilmekte ve bu çiftlikten arazi ve

rilmesi istenilmektedir.

Bu köylülerin tshak çelebideki araziden bir 

kısmını isticar suretile, diğer kısmmı da fuzulen 

işgal etmekte oldukları ve isticar ettikleri yer-
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! duklan yer
Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1er için usulen bedeli icar ve diğer yerler için de 

ecri misil almakta olduğu anlaşılmıştır. Ecri mi

silden dolayı sıkıştırılmaları ise varid olmayıb 

gerçi bu arzuhalin Maliye vekâletine gönderil

mesi üzerine gelen karşılık okundu ve icabı gö

rüşüldü :

Arazi icar bedelinden bir miktar fazla alm*- 

drğı sonradan tahakkuk etmiş ise de bu paranın 

ecri misilden olan mütehakkik borçlara mahsu

bu cihetine gidildiği ve kendilerine arazi tevzii 

hakkındaki dileğe gelince: bu cihet ötedenberi 

dikkate almarak îshak çelebi köyü halkına tev

zi olunacak araziden fazla kalaaak miktarm ken

dilerine verilmesi kararlaştırıldığı anlaşılmış ol

makla keyfiyetin bu suretle arzuhal sahihlerine 

bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

494 8-VI-1936

708

754

Aziz.

]\Iütekaid yüzbaşı. 

Aygüi*en mahallesin

de No. 24.

Balıkesir.

Yeni hükünıiere gö

re lekaüd maa.ji bağ

lanması

Haksız yere tekaüde sevkedilmiş olduğun

dan bahsilo İ!̂ i tetkik edilerek haklı görüldü

ğü tarihten itibaren yeni ahkâma göre teka- 

üd nıaaîîT bağlanmasını isteyen Topçu yüzbaşı

lığından mütekaid Azizin Yüksek Reisliğe sun

muş olduğu arzuhal encümene verilmekle Millî 

Müdafaa vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Bu karşılıkta yazılı sebeblere göre Azizin 

tekaüde şevkinde bir haksızlık olmadığı anla

şılmış ve o’-dudan her ne suretle olursa olsun 

ayrılmış olanların tekrar muvazzaf sınıfa nakli 

1076 sayılı kanunun 16 ncı maddesine göre 

ııüiınkün olmadığı gibi yirmi sene evvel carî 

olan hükümlere göre tekaüd edilmiş olan bir 

kimsenin sonraki hükümler dairesinde teka

üdünün tadiline ve maaşının da o nisbette art

tırılmasına imkân bulunamamış olmakla Aziz 

hakkmda yapılacak muamele olmadığının ken

disine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

495 8-VI-1936
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Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Mustafa.

Eski üyüııcü

tahsildarı.

Yıldızeli.

daire

Bir memuriyete ta

yin kılınmadığından 

ve açık maaşı .vei’il- 

mediğinden şikâyet.

EvA-elce tasfiyeye tâbi tutuhnuş ve sonradan 

tasfiye karan kaldırılmış olduğu halde bir işe 

tayin edilmediğinden bahsile hiç olmazsa kendi

sine açJc maaşı verilmesini isteyen Yıldızeli es

ki süvari tahsildarı Mustafa tarafından Yüksek 

Reisliğe sunulan arzuhal encümenimize veril

mekle Maliye vekâletine gönderilmişti.

Gelenn karşılık okundu vc icabı görüşüldü: 

Şimdiye kadar mahallince haline göre bir va

zife açılmadığı için Mustafanın tayin kılınmadığı 

anlaşılmıştır. Açık maaşı verilmesi hakkındaki 

dileğine gelince: Açık maaş verilmesi memurin 

kanununun 85 neni maddesinde gösterildiği üze

re memuriyeti lâğvedilenlere münhasır olub bu 

gibi tasfiyesi refedilenlere maaş verileceğine dıiir 

bir hüküm olmamasından dolayı buna dair olan 

dileğinin de yerine getirilmesine imkân l)ulunma- 

nııştıi’. İjuralarının Mustafaya anlatdmasına ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

496 8 - V I - 1936

1 733 îsmail Hakkı.

1 826 Ankara caddesindc' 

X(). 21. Sabık emvali 

metrüke müdüı-ü. 

İstanbul.

Şûrayi devlet i<a- 

rarı alevli i ne itiraz.
Istfuıbulda ihbar (‘ttiği saklı emlâkten müte- 

vellid hakkı olan ihbariyenin verilmediğinden 

ve bunun üzerine »Şûıayi devlete müracaat etmiş 

ise de deavi dairesince mesele lâyikıle tetkik edil

meksizin aleyhine karar verilmiş olduğundan balı- 

sile bu karar hakkında iliı-azı ve nR\selenin yeni

den letkikile kanunî haldii olan bu ihbariyenin 

verilmesi dileğini lıavi İsmail Hakkı imzasile 

"N üksek Reisliğe sunulmuş olan aı*zuhül, encüme

nimize verilmekle okundu ve icabı görüşüldü: 

Şûrayi devlet deavi dairesi kararlarının mah

kemem kararları gibi kazaî ve nihaî bir şekilde 

olduğu Yüksek Meclisin 803 numaralı kararile de 

t ey id edilmiş bulunmasına vç binaenaleyh bu gibi 

kararların encümenimizce tetkik ve nakzedilmesi 

salâhiyeti selb olunmuş olmasına göre bu dilek 

hakkında" encümenimizce yapılacak bir muamele 

olmadığının İsmail Hakkıya anlatılmasına karar 
v(']-ildi.

Karar No. K. tarihi

497 8 - VI - 1936
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Arzuhal verenlerin 

adr, sanı ve otûr- 

dııklan yer

Kutsiye.

Bomonti tramvay is- 

tasj’onu Valide apar- 

tımanı No. 8. 

îstanbul - Şişli.

Arzuhal hulâaası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1552

1540

İsmail Hakkı Baş- 

eski.

Büyük cami imam ve 

hatibi.

İstanbul - Bakırköy.

Kendisine 

emri maaşı 

si.

vekâlet 

veril me-

Kocasınrn yaptığı 

hizmetlerden dola

yı bir mükâfat veril

mesi.

Kocası Ali Nazimamıı, memleketin kültür 

sahasında yapmış olduğu hizmetlere karşı 

mükâfatta bulunulmasını isteyen Kutsiyenin 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encü

mene verilmekle Maarif vekâletine gönderil

mişti.

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü;

Arzuhal sahibi Kutsiyeye kocasnıdan dola

yı 25 lira 71 kuruş aylık bağlaınnış olmasına 

ve bu gibilere ayrıca bir mükâfat verilmesi için 

bir hüküm olmayıb encümenimizin ise mevcud 

hükümler haricinde bir karar ittihaz edeme

yeceğine göre dileğinin yerine getirilmesine 

kanunî imkân olmadığnıın Kutsiyeye anlatıl

masına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

498 8 - VI -1936

Medresei ilmiye müdüriyeti kâtibi iken mü

düriyetin lâğvile vazifesinin sona erdirilmesi üze

rine bağlanan mazuliyet aylığının teklif edilen 

memuriyeti kabul etmemesi üzerine kesildiğin

den bahsile muahhar hükümler dairesinde ken

disine maaş verilmesini isteyen İsmail Hakkı 

Başeskinin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar

zuhal, encümene verilmekle Diyanet işleri Riya

setine gönderilmişti.

( îelen karşılıkta: İsnuıil Başeskinin hakkında 

yapılan muamelenin mevzuat icabından olduğu 

yazıldıktan sonra tekaüd müddetini doldurma

mış ve doğum tarihi de 1298 bulunmuş olması

na göre tekaüdünün yapılmasına ve bu suretle 

kendisine maaş bağlanmasına imkân olmadığı bil

dirilmiştir.

Her hangi bir sebeble açıkta kalmış olan bu 

gibi memurların da ahiren kabul buyurulan 2919 

numaralı kanunun şümulü içine girerek bunlara 

da vekâlet emrine almanlar gibi maaş tahsisi im

kânı olub olmadığında encümence tereddüd edil

mesi üzerine keyfiyet Divanı muhasebattan da 

sorulmuştu.

Bu iş hakkındaki hükümleri ve nazar nokta

larını uzun uzadıya izah eden karşılık okunduk

tan ve encümene davet edilen Divanı muhasebat 

Reisinin bu husustaki mütaleaları da dinlendik-
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adı, sam ve otur

duktan yer

Arzuhal hulâsası | Encümen karan ve ne sebepten verildiği

ten sonra icabı konuşuldu.

Bu izah ve mütalealara göre, 2919 numaralı 

kanun hükmünün ancak haklarında vekâlet em

rine alınmak kararı verilenlere tatbiki icab ede

ceğine encümence de kanaat getirilimiş ve İsmail 

Urkkı Başeski ile emsallerinin bu kanundan is

tifadeleri ancak bir tefsir mevzuu olub 3'eniden 

bir tefsir veya tesis teklifinde bulunulmasına ise 

dahilî nizamnamemiz encümenleri salahiyetli kıl

mamakta bulunmuş olmasına ve encümenimiz de 

ancak mevcud hükümler dairesinde karar ver

mekle mükellef bulunmasına göre tekaüd müdde

tini doldurmayan arzuhfl sahibine maaş bağ

lanmasına kanunî imkân görülmemiş olmakla bu

rasının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

499 8 - VI - 1936

118

12ı

448

'475

Etem.

Ulukışla muhasebei 

hususiye memurlu

ğundan mütekaid. 

Şah Süleyman ma

hallesinde.

Niğde.

Tekaüdünde yapılan 

yanlış muameleden 

ve tekaüd aylığının 

kesilmesinden şikâ

yet.

Ulukışla hususî idai'e tahsildarlığından açığa 

çıkarılarak yaş tahdidine uğratılmak suretile te

kaüde sevkedildiğinden ve kendisinin doğum 

tarihine göre yaş tahdidine uğratılması doğru 

olmadığı gibi jandarmada bulunduğu müddet, 

hizmet müddetine eklenmemiş ve nihayet bağ

lanan maaş ta Divanı muhasebatça kesilerek 

ikramiyeye çevrilmiş olduğundan bahsile işi

nin incelenerek hakkında yapılan bu kanun

suz muamelenin düzeltilmesini isteyen Etemin 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, en

cümene verilmekle keyfiyet Divanı muhasebat 

reisliğile Divanı muhasebat encümeninden so

rulmuştu.

Alman karşılıklar okundu:

Etemin 1283 doğumlu bulunması ve 14 ey

lül 1932 tarihinde 65 yaşını doldıu’muş olması 

itibarile mecburî tekaüde sevkedildiği ve jan

darma bölük eminliğinde geçen on sene iki ay 

hizmetinin ise gerek eski, gerek yeni tekaüd 

kanunları hükümlerine göre tekaüd müddeti

ne dahil hizmetlerden sayılmasına imkân bulun

mamasına mebni hizmet müddetine katılmadığı 
anlaşılmıştır.

Eski hükümlere göre bağlanan maaşın kç- 

sibnesine gelince: 2097 sayılı kanun, 1 - VI - 930 

tarihi ile 1 - VI - 933 tarihleri arasında teka.'
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üd olanlarla buıılardaıı ölmüş olaıılanu dul 

ve yetimlerinin 1688 sayılı kanunun hükümle

rinden istifade edeceklerini jçostermekte olma

sına ve Eteniin hizmet müddetile vaziyeti eski 

tekaüd hükümlerine göre maaş tahsisini müs- 

telzim olduğu halde yeni tekaüd kanunu an

cak bu gibilere ikramiye verilmesine müsaid ol

masına ve maaşın ikramiyeye çevrilmesi de 

nvutlaka mahrumiyet veya zararı nmcib olma

yı!) bilakis bazı ahvalde bundan da istifade va

ki ve meveud olmasına g(»i‘e yeni hükümleı*e 

göre maaija müstahak obnayan Etenu; de ikra

miye verilerek maaşının kesildiği Divanı mu

hasebatın karşılığında yazılı bulunmaktadır.

icabı görüşüldükte;

Etemin yaş tahdidinin vakitsiz yapıldığına 

ve Jandarmadaki hizmetlerinin sayılmadığına 

dair olan şikâyetlerinin yerinde olmadığı an

laşılmış olub, ancak tekaüd maaşının kesilmesi 

ıneselesi üzerinde encümenimiz tevakkuf et

miştir. Çünkü 2097 sayılı kanunun muvakkat 

maddesi eski hükündere göre bağlanan maaş

ların kesilmesini değil bu gibilerin 1683 sayıh 

kanun hükümlerinden müstefid olacaklarını 

âmir olmasına ve bu gibilere bağlanan maaş

ların ikramiyeye çevrilmesi de ashabının isti

fadelerini mucib olmayacağı kendilerinin Yük

sek Meclise birer birer vaki olan şikâyetlerde 

teeyjiid ettiği gibi bahusus tekaüd kanunu

nun az hizmet edenlere ikramiye, çok hizmet 

edenlere maaş verilmesini emretmekte olması 

da bu şikâyetlerin hakir esaslara dayandığını 

sarahaten göstermekte bulunmuştur. Bundan 

başka, bu gibi maaşları ikramiyeye çevrilenler 

Devlet şûrasına da müracaatle bu maaşların, 

kesilmesini mucib ortada kanunî bir sebeb ol

madığından dolayı, verilmesinde devam olun

ması için müteaddid kararlar da almışlardır. 

Bu takdire göre o tarihteki hükümlere istina

den bağlanmış olan bu maaşın kesilmesi için 

muahhar hic bir hüküm olmadığı halde sırf içti- 

hadî bir takdir neticesi olarak kesilmesi doğru 

görülmemiş ve arzuhal sahibinin bu noktaya aid 

şikâyeti yerinde görülmüştür.

Binaenaleyh hiç bir kanunî sebeb olmadığı 

halde kesilmiş olduğu Divanı muhasebat reis-
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Uğinin karşılığından da anlaşılmakta olan bu 

maaşın iadeten tahsisine ve bu kararın gerek 

Divanı muhasebat reisliğine, gerek arzuhal ve

ren Eteme anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

500 8 -V I-1936

1023

1076

1354

142!

Nuri Kıvılcım. 

Süleymaniye caddesi 

Divan Ef. S. No. 16 

ovdo Gazi Antebli. 

İstanbul - Vefa.

Maluliyetinden do

layı terfih zammı 

verilmemtîsinden şi-

krıvet.

Gazi Anteb cebhesinde yaptığı mücadele es

nasında düçar olduğu kol ve kulak arızaların- 

dan dolayı terfihi istediği halde bu hakkınnı 

verilmemesinden şikâyet eden Antebli Nurinin 

Yüksek Reisliğe sunup encümene verilen arzu

hali M. M. Vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşdik okundu ve icabı görüşüldü:

Esasen Nurinin daha önce Devlet şûrasına 

da baş vurarak Deavi dairesince yapılan ince

leme sonunda (bu gibi arızaların harb esnasında 

meşakı seferiyeden mütevellid olduğu etibba ra- 

porile tesbit edilmiş bulunması lâzım olduğu hal

de davacının böyle bir rapor ibraz edememesin

den dolayı kanunî vesikaya müstenid olmayan 

iddiasının reddine) karar verildiği anlaşılmasına 

ve Deavi dairesi kararlarının mahkeme kararları 

mahiyetinde olması itibarile encümenimizce tet

kik ve tadili cihetine gidileniiyeeeği Yüksek Mec

lisin 803 numaralı kararı iktizasından bıdunma- 

sına göre bu dilek hakkında encümc ııce bir mua

mele yapdamıyacağmın ve maahaza kendisinde 

iddiasını kanunî surette tesbite medar olacak 

vesaik mevcud olduğu takdirde her zaman için 

bunları aid olduğu makama ibraz ile hakkını is

teyebileceğinin kendisine bildirilmesine karar ve
rildi.

Karar No. K. tarihi

501 8 - VI - 1936

614 i ]\lemed Alioğlu. 

^5 7 i Ahıhıdır ma. 

aienemen.

Müteselsil kefalet ak

çesinden olan alaca

ğının verilmediğin

den şikâyet.

Müteselsil kefalet akçasından alacağı olan 

paranın verilmesi için yaptığı müracaatlerden 

bir netice hâsıl olmadığından bahsile hakkı olan 

bu paranın bir an önce verilmesini isteyen Ali

oğlu Memedin Menemenden gönderdiği arzuhal 

encümenimize verilmekle Maliye vekâletine gön
derilmişti.
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Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

jMi'nemenin oski millî emlâk tahsildarı olan 

Memedin kefalet parasından alacağı sekiz lira 

41 kuruştan ibaret olub bunun da Ziraat banka

sı vasıtasile ahiren kendisine ödenerek başka 

bir alacağı kalmadığı anlaşılmış olmakla keyfi

yetin Memede bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

502 10- X I-1936

801

850

1062

1115

J25 I

1314

Samih.

Mazgirt eski

d»îinmumisi.

Sungurlu.

nıüd-

Hâkimlikten ıskat 

edilmesinden şikâyet.

Hâkimlik mesh'kinden ıskatına dair Adliye ve

kâletince verilen karamı hak ve adle uygun olma

dığından bahsile şikâyeti ve bu haksız karar 

hakkmdaki iddialarının tetkikile mağduriyetine 

nihayet verilmesi dileğini havi eski Mazgirt müd- 

d(*iumumisi Samih imzasile Yüksek Reisliğe sunu

lup encümene veı*ilen arzuhal ile tel yazısı üzerine 

keyfiyet Adliye vekâletinden sorulmuştu. (îelen 

karşılık okıuıdu ve icabı görüşüldü;

Samihin şimdiye kadar bulunduğu yerlerde 

memuriyet sınıfına yakışmayacak ve adliye kuv

veti hakkında itimadı kıracak surette yapmış ol

duğu gerek sicillinde yazılı olan gerek karşılıkta 

uzun uzadıya nakledilen tüi'lü uygunsuz hallerden 

dolayı kendisinden istifade imkânı olmadığı anla

şılarak 766 sayılı Hâkimler kanununun 22 nci 

maddesinin son fıkrası mucibincc hâkimlikten 

ıskatına karar verildiği ve bu kararın Temyiz en

cümenince de tasdik edildiği anlaşılmasına göre 

dik'ğinin yerine getirilmesine imkân olmadığının 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

503 10- X I-1936

H1 Süleyman Sırrı. 

157 ! Şazi B. ma. 

Kastamonu.

Tekaüd maaşının art

tırılması.
35 sene orduda yapmış olduğu hizmetten son

ra yüzbaşılıktan tekaüd edilmş olub ancak bağ

lanan 20 lira maaşla beş nüfus ailesini geçindi- 

remeyerek çok sıkıntıda bulunduğundan bahsile 

maaşma kâfi miktarda zam yapılmasını isteyen 

Süleyman Sırnnm Yüksek Reisliğe sunmuş ol

duğu arzuhal encümene verilmekle okundu ve 

icabı görüşüldü.

Kanunun tayin ettiği istihkak üzerinden bağ

lanan tekaüd maaşının arttırılmasına mevzuatın
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müsaid bulunmamasına ve kanun dışında mu

amele yapılması da kabil olmamasına göre dileği 

yerine getirilemeyeceğinin Süleyman Sırrıya an

latılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

504 10- X I-1936

1730 Memed Şükrü İpek. 

1823 Kurbalıdere Haşan 

paşa ma. mekteb S. 

No. 12.

Kadıköy - İstanbul.

i Haksız yere boışta 

kaldığı müddet ma- 

aşlarrnın verilmesi 

i  ve bu müddetin ilâ

vesi suretile tekaüd 

maaşının arttırılma

sı.

1 2 I Q Memed özdoğan. 

1278 Alioğlu.

Erkilet köyünden. 

Kavseri.

Evvelce verilen ara

zi bedelinin maaşı

nın tamamı kesil

mek suretile ger< 

almmasmdan şikâ

yet.

Hakkında verilen Heyeti mahsusii kararnıın 

isim müşabehetinden dolayı başkasnıa aid olduğu 

tebeyyün ötmesi üzerine Ali karar heyetince bu 

kararın kaldırılmış olduğundan bahsile haksız 

yere boşta kaldığı müddete aid maaşlarının ve- 

rilmesile beraber bu müddetin kıdemine ilâve- 

sile tekaüd maaşının ona göre arttırılmasını is

teyen polis memurluğundan mütekaid Memed 

Şükrü İpeğin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

arzuhal encümene verilmekle Dahiliye vekâletine 

gönderilmişti;

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Memed Şükrü İpeğin dalıa önce Devlet şû

rasına da baş vurarak Deavi dairesinde dileğinin 

reddedildiği anlaşılmış ve Deavi dairesinin bir 

mahkeme sıfatını haiz olmasnıdan dolayı vereo 

ği kararlar üzerine encümence bir muamele ya- 

pılamıyacağı Yüksek Meclisin 803 sayılı kararı 

icabından bulunmuştur. Binaenaleyh kanuna esa

sen uygun olmıyaıı ve Deavi dairesince de reıl- 

dedilen bu dileğinin yerine getirilmesine imkân 

olmadığının Memed Şükrü İpeğe anlatılmasına 

karar verildi.

Kara No. K. tarihi

505 10 - X I - msi]

Beşinci dereceden malûl maaşı almakta iken 

ikramiye olarak verilmiş olan arazi bedelinin, 

malûliyet derecesinin sonradan dörde (,*ıkarılmış 

olmasından dolayı, maaşının bütün kesilmek su

retile ifasına kalkışıldığından şikâyet eden Me

med özdoğanın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

arzuhali encümene verilmekle Maliye vekâletine 

gönderilmişti. Gelen karşılık okundu, ve icabı 

konuşuldu:

Memed özdoğanın ev̂ êlce beşinci derecede 

nmlûl olduğu tesbit edilmesinden dolayı kanunî
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4074:

6876

Sadık.

Akçaşehir, eski 

fus memuru. 

Büyük cami ma. 

No. lı evde.

Bolu.

nu-

20

1532| Salâhattin.

1620 Şükrüoğlu.

Yemi§ iskelesi 60 

No. lı dükkânda ko- 

musyoncu Abdullah 

yanmda.

İstanbul.

hakkı olmak üzere kendisine Hâzineden 200 lira 

kıymetinde arazi verilmiş olub ancak sonradan 

yapılan muayenesinde derecesinin dörde çıktığı 

tesbit edilmesine mebni evvelce verilen arazi geri 

alınmak üzere maaşına on lira daha terfih zam

mı yapılmış ise de bu araziyi Memedin başkasına 

satmış olmasından ötürü kendisinin arzu ve mu- 

vafakatile bunun bedeli olan 200 lira ödeninceye 

kadar tekaüd aylığını tamamen malsandığına tem

lik ederek mahsub için yazdığı temliknameyi de 

mal sandığına vermiş olduğu anlaşdmış ve bu 

işde bir uygunsuzluk görülmemiş olmakla ken

disinin arzusile yapılan bu muameleden şikâyet

te bulunmasına mahal olmadığının Memed Ozdo- 

ğana anlatılmasına karar verilmiştir.

Karar No. K. tarihi

506 10 - X I - 1936

Açık maaşlarının ve

rilmesi.

Akçakoca kazası eski nüfus memuru iken me

muriyeti lâğvolunarak açığa çıkarılmış ve kendi

sine açık maaşı verilmesi için Şûrayi devlet deavi 

dairesinden de karar almış olduğu halde bu açık 

maaşının verilmemekte olduğundan şikâyet eden 

Sadığın Yüksek Reisliğe sunmuş ohhığu arzuhalin 

encümene verilmesi üzerine Dahiliye vekâletile 

encümen arasında geçen yazılar sonunda vekâlet

ten alınan karşılık okundu ve icabı görüşüldü;

Şimdi Düzce hususî muhasebe tahsildarı bulu

nan Sadığın 1100 lira 16 kuruştan ibaret açık 

maaşlarının Bolu vilâyetinin 1936 bütçesinin dü

yun faslına dahil bulunduğu anlaşılmış ve bu su

retle dileği yerine getirilmiş olmakla bu maaşla

rını almak için Bolu vilâyetine müracaat etme

sinin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

507 10 - X I -1936

Bir vazifeye tayini. Orta derecede tahsil görmüş ve bir işe gire

memiş olduğundan bahsile bir vazifeye alınması 

için delâlette bulunulmasını isteyen Salâhattinin 

Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhali encü

mene verilmekle okundu ve icabı görüşüldü: 

Encümenimiz dahilî nizamnamemiz mucibin

ce vatandaşların kanun ve nizamlara uygun ol-
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ınayarak ynpıhııı ınnanielelerdon şikâyeti nnıta- 

zaınıuiM arzuhallerini tetkik ile mükellef olması

na ve her vatandaş da kendi bilgisi ve iktidarı 

dahilincle a(̂ ‘ilacak işlere talih olabileceğine gö

re encümenimizi alâkalandırmayan bu gibi di

lekler hakkında yapılacak nuıaınele olmadığnıın 

Salâhattine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

508 n - X I -1936

(üı-esun 

i. SöLnu n

M .  M .
İstanbul 

/ . K(ir(imnrsaJ

Kât İh 

Samsun 

M. Ijlm

Aza 

(Joruh 

A. Akif üz

Aza 

Denizli 

ai. S. Tursan

Aza 

^îazi Anteb 

M. Şahin

Aza 

(iümüşane 

Ş. Erdoğan

Aza 

İstanbul 

Ali Harlan

Aza

İsparta 

/. Donirala]!

Aza 

Mardin 

*S. Satana

Aza

Siiı-d

Ş. Süsoy

Aza
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^  Arzuhal verenlerin 

p I; a (İr, sanı ve otur- 

duklnrr yer

7!-57 Ahıned Ataç.

785 Pul('u ve kırtasiye

ci.

lU'lediye (‘arîjısııula. 

< Tüıuüşane.

Arzuhal hulâaası E ncüm en  k a ra n  ve ne sebepten ve r ild iğ i

Alınan kazanç vor- 

yisinin ağn’lığııı- 

(IfU) sikâvet.

Çok nfak bir sermaye ile pulculuk ve kır

tasiyecilik yapmakta olduğundan ve bu itibar

la j(jinde })ulunduğu dükkanın gayrisafî iradı 

üzerinden alman kazanç vergisi kendisine ağıı* 

gelmekte bulunduğundan bahsile az ve çok 

sermaye ile ticaret yapanlarm ve toptancılar

la perakendecilerin vaziyetleri incelenmek su- 

retile kendisinden istenilen bu verginin azal

tılmasını isteyen Ahmed Ataçın Hümüşaneden 

gönderdiği arzuhal encümene verilmekle Mali

ye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılıkta : Atacın pul satıcılığından 

başka kırtasiye levazıraile tuhafiye eşyasını da 

sattığından dolayı 2395 sayılı kazanç vergisi 

kanununun 17 nci ve 34 neü maddesinin de 

(E) fıkrası hükümlerine göre içinde bulundu

ğu mahallin gayrisafî iradı olan 40 liraya % 

45 nisbeti tatbik edilmek suretile ve ticaret 

müddeti 180 gün itibarile 900 kuruş kazanç 

ve 2416 sayılı kanun mucibince de 180 kuruş 

buhran vergisi tarhedildiği ve bir ay içinde 

ticarete başladığını bildirmediğinden dolayı ka

zanç vergisi kanununun 58 nci maddesi hükmü

ne göre kazanç vergisine % 15 nisbetinde zam 

yapılarak ceman 1 215 kuruş vergi ile mükellef 

tutulduğu ve kanunî müddet içinde itiraz etme

diği için verginin katiyet keabettiği ve şu su

retle mahallince Ahmed Ataç hakkmda tatbik 

edilen muamelenin kanun hükümlerine muva

fık olduğu gibi kazanç kanununun da kırtasi

yecilikle tuhafiyecilik mutlak surette gösterile

rek bu nevi iştigalin toptancılarile perakende

cilerin ayn şekil ve nisbetlerde vergiye tâbi 

tutulacaklarına dair bir tefrik yapılmamış ol-
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adı, sanı ve otur

dukları y<*ı-
Arzuhal hulâsası , Eııcümeıı karan ve ue sebepten verildiği

i duğu hildiriJmiştir. Binaonnleyh icabı j>örii^ül- 

dükte : Kendilerine tavhedilon kazaıu; verdisi 

hakkında alâkadarların bir ilirazları olduğu tak

dirde kanunen Tetkik konıisyonuıuı müracaat (>t- 

ııi(>l«Tİ icab (»lınelîle ve buradan (yıkacak karar, 

kendib'rini tatmin etmediği halde temyizen itiraz

da bulunmak hakkını haiz bulunmakta olmala- 

rrna ve dilek sahibinin ise bu yollara baf̂  vur

mayarak verdinin katiyet kesbetmesine s<‘beb 

o lduğu anlaşılmasına iiröre encümence l)u dilek 

hakkında yapılacak muan\ele olmadığıruTi ken

disine anlatTİmasTua karar verildi.

Karar No. K. tarihi

509 11 -XT-193(;

733 Memed Erdemir. 

784 İnşaat esnafı reisi. 

Eskişehir.

(*umart(‘si jı>'ünicri 

öğleden sonra sam it

lerin i yapm alarına 

müsaade olunması.

322

341

Marangoz, demirci, tenekeci ve sobacı ffibi tkü- 

cük esnafiaı-rn da diğer esnaflar fîibi cumart<^si 

ürünleri saait 13 ten sonra akşama kadar sanatleri- 

ni yapmağa müsaade olunması dileğine dair Es

kişehir inşaat esnafı cemiyet’i tarafından Yüksek 

Reisliğe sunulan arzuhal, encümene verilmeMe 

İktısad vekâletine gönderilmişti. Gelen karşılık 

okunduktan sonra ieabr görüşüldü:

Bu gibi esnafların gerek cumartesi ve gerelc 

pazar günleri açılc kalmak istedikleri takdirde 

hafta tatili kanununun 8 nci maddesi mucibin

ce belediyeden açrk kalma ruhsatnamesi almaları 

icab etmekte olduğa anlaşıldığından Eskişehir es

naf cemij’-etine <İMİıil olan t'snafın cumartesi gün

leri öğleden akşama kadar sanatlerini yapaibil- 

mek için belediyeye müı*acaat etmeleri lâzmtıgele- 

ceğinin arzuhali gönderenlere bildirilmesine ka

rar verildi.

Karar No. K. tarihi

510 11-X I-1936

Mustafa Ruhi. 

Çarşambada Beyce- 

ğiz mahallesi Ta

vukçu sokağında No. 

7.

Fatih - İstanbul.

Tekaüd maaşı bağ- ı Eski Hariciye nezaretinde bir çok seıu'ler 

lanmamasnıdan şikâ- yapmış olduğu kavaslık hizmetinden dolayı ka-

yet. nunen hakkı olan tekaüd nuıaşının henüz bağ

lanmamasından şikâyet eden Mustafa Ruhinin 

Yük.sek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encü

mene verilmekle keyfiyet ta liye  ve sonradan da 

Hariciye vekâletinden sorulmuştu.

Hariciye vekâletinden gelen karşdrk okundu 
ve icabı konuşuldu:



^  Arzuhal verenlerin

g adı, sanı ve ot ır- ; Arzulıal hulâsası Encüm cn k a ra n  ve ne sebepten verild iğ i 

dukları yer . ___

Mustafa liıılıiniıı lıi/ınct müddetinin 19 S(‘- 

neden ibaret o1ma.sına ve 65 yai ı̂nı da ahiren 

ikmal etmiş bulunmasına <îörc k('jıdisin<‘ maaş 

bağlanmasına imkân olmayı]) ancak ikı-amiyĉ  

verilebi](i('cği vo bu suretle tahakkuk ettirilen 

ikramiyesine aid muamele ikmal edilei’ek ovra- 

kmm Muntazam borçlar umum müdürlüğüne 

gönderildiği anlaşılmış ve bu itibarla .Alustafa 

Ruhinin dileği kanunun tayin ettiği hak da

hilinde yerine getirilmiş olduğundan koyl'iyetin 

kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

511 11 - X I -1936

634 Emin Düzer. lkramij’'esinin yan- ■ İkramiyesinin hizmet müddetine g<>re az ve-

677 Kü(;ük pazar Hızır lış hesab edildiğin- | rildiğinde.n ve sairedcn bahsile şikayc'tte bıdunan 

lî. ma. »Şükrü baba den şikâyet. j Emin Düzerin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu

S. No. 19. arzuhali encümene verilmc'kle İktı.sad vekâletin»'

İstanbul. \ gönderilmişti. Gelen karşılıkla buna bağlı olan

 ̂ ’ kâğıtlar okunup incelendikten sonra ieabı görü-

I şüldü:

I Emin Düzerin 25 lira a.slî maaşla Tahlisiye u- 

mum müdürlüğü merkez levazım memurluğunda 

istihdam edilmekte ik(Mi vezii‘<*sinin lâğvedildiği 

ve bir müddet de vekâlet emrinde bulunduktan 

sonra 16H3 numaralı tekaüd kanunu ahkâmııuı 

tevfikan Devlet hiznu^linde green lu'r hizm(‘t s(>- 

nesi için son aldığı maaşın tahsisatile beraber 

bîr aylık nisb(‘tinde ikramiye.si verih'rek idare 

; ile alâkasmın kesildiği anlaşılmış ve müddeti 

i  hizmeti nazai-a alınmak üzere Divanı muhasebat

ça tahakkuk ettirilen ikramiyesinin miktarında 

! bir yanlışlık olmayıp tahakkuk muamelesinin

I nu‘vzuata uygun olduğu encümc'nee de bittetkik

' tebeyyün etmiş olmakla şikâyeti yeı*inde olma- 

, dığrnın kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. tarihi

512 11- X I-1986

780 Seyfi. l*arasız olarak yatı- i Orta mektebin birinci sınıfına kadar oku-

820 Erkek lisesi 3. A. sı- , lı bir mektebe ka- ' muşsa da öksüzlüğü luiJiebile tahsilini iılvmalo mm- 

ıırfıuda S. 13. I bulü. vaffak olamayacağından bahsile yatılı bir mok-

Ankara. tebe para,sız olarak devam etmesinin teminini is-

; I teyı*n Seyfi n in Yüksek Reisliğe sfunmuş olduğu
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arzuılıali encümene verilmekle Maarif vekâletine 

gönderilmişti.

G'Cİen karşılık okundu ve iea1)i ^örüf^üldü:

Lise ve orta okullara parasız yatılı .talebe 915 

sajalı kanuna "öre imti’hanla alınmakta olmui-sın- 

dan ve imtihanların da eylülde icra edildiği an

laşılmasından dolayı dileği hakkında bir muame

le yapılamayacağının ve maahaza gelect'ik sene im

tihana jîirmek için vaktinde vekâlete müraca- 

atte bulunması lâzrmgeleeeğinin Seyfiye anla

tılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

513 11 - X I -1936

1695 tkbal.

1'/ 86 tmrahor caddesi No. 

92 - r-i.

Yedikule - İstanbul.

Çocuğundan kesilen 

maaşının münakale 

suretile kendi maa

şına eklenmesi.

Kocası İstanbul dahilî gümrük ticaret san

dık emini ölü Şahabettinden dolayı keııdisile bir 

çocuğuna tahsis kılınmış olan 16 lira 50 kuruş 

maaşın, çocuğun ba kere 20 yaşına girmesinden 

dolayı kesilmiş ve geri kalan para ile de geçin

me, tarzı güçleşmiş olduğundan bahsile kesilen 

miktarın kendi maaşına eklenmesini isteyen 

ikbalin Yüksek Reisliğe sunnuış olduğu ai‘- 

zuhal encümeıu' verilmekle okundu ve icabı gö

rüşüldü :

Münakale muamelesine 1683 numaralı kanun

la nihayet verilmiş olmasTna ve mevzuat dışın

da da muamele yai)ilmayacağına göre dileğinin 

yerine getirilmesine kanunî imkân olmadığının 

İkbale anlatılmasına karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

514 11- X I-1936

16^1 M. Hilmi.

1750| Abdullah.

İkinci Sultaniye ne

zaket S. No. 16. 

Eşref P§.

İzmir.

Trablusta kaldığı 

müddete aid maaş

larının tesviyesi ve

ya buna mukabil a- 

razi verilmesi.

Zevcesnin ölümünden müteessir olarak bir 

müddet Trablusgarbden ana vatana gelememe

sinden dolayı kesilmiş olan tehaüd maaşının mü

terakiminin itasını ve ıbu mümlcün olamazsa bu

na mükaibil bir miktar arazi verilmesini ve ora

daki hizmetinin de tekaüd müddetine zammile 

maaşının arttırılmasını isteyen Memed Hilminin 

Yülvsek; Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encü

mene verilmekle Maliye vekâletine gönderilmişti. 

Gelen karşıhik okundu ve icabı görüşüldü: 

Memed Hilmiye 325 senesinde bağlanmış olan 

250 ikuruş tekaüd maaşı, Trablusgarbin işgalin

den sonra keııdisinin millî hudud dahiline gelme-
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1047 Niyazi. 

11001 Avukat. 

Corum.

Avukatlık ruhsatna

mesinin verilmeme

sinden şikâyet.

meşinden dolayı kesilmiş vo fakat sonradan îz- 

mirc hicret etmesi üzerine tekrar bağlanmıştır 

Trablusfffırbde bulunduğu zama?uı aid olan maaş

larının ise muahhar kanunlarla müruru zamana 

uğramış olmasından dolayı tediyesine imkân yok

tur. Trablus^arbdo kaldığt müddet zarfında 

yapnuş olduğu hizmetlerin tokaüd müddetin© ilâ- 

v(\sine ve bu suretle maaşının arttırılmasnia ve 

orada geçirdiği mıüddete aid olarak taleb ettiği 

müterakim maaşlarına bedel arazi verilmesine 

de kanunen imkân bulunmamıştır. Binaenaleyh, 

mevzuata uymayan ve balıusus Şûrayi devlet De- 

avi dairesince de reddedildiği anlaşılan bu dilek

lerinin encümence yerine getirilemeyeceğinin ken

disine anlatılmasına karar verildi.#

Karar No. K. tarihi

515 11- X I-1936

Avukatlık ruhsatnamesini vaktih  ̂ istediği 

halde muamelesinin tamamlanmamış olması se- 

beb gösterilerek bu ruhsatnamenin verilmediğin

den şikâyet eden Çankırı mahkemesi eski aza 

mülazimi Niyaziniıı ’̂üks(‘k Reisliğe sunmuş ol

duğu arzuhal encümene verilmekle Adliye ve- 

kâletine gönderilmişti.

Gelen karşdık okundu ve i<‘abı göı-üşüldü: 

Niyazinin avukatlığa aid evrakı üzerine tet- 

kikat yapılmakta ikon 776 sayılı tefsir kararı

nın ('rkmasııulan w  bu karara göre tasfiyevt* tâbi 

tutulanların vekâlet yapmalarına mesağ kalma

mış ve Niyazinin de tasfiyeye tâbi tutulmuş bu

lunmasından dolayı kendisine avukatlık ruhsat

namesi verilemediği anlaşdmıştır.

Bu suretle Niyaziye v(‘kâlete(' ruhsatname 

verilmemiş ve veı*ilmesi de takarrür (‘tmemiş 

olmasına ve avukatlık kanununa müzeyyc'I 2516 

sayılı kanunun muvakkat maddesi hükmünün 

ancak 776 sayılı tefsir kararından önce v<‘kâletee 

ruhsatnameleri vei'ilen veya verilmesi takarıür 

edenlere şamil bulunmasına göre bu kanundan 

istifadesine dahi imkân bulunmamıştrı.

Bu itibai’la şikâyeti yerinde olmadığının Ni

yaziye anlatdmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

516 11 - X I -1936
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905

955

Arzuhal verenlerin 

adı, sam ve otur

dukları yer

A. Şerif.

M. M. vekfîk'ti Z;ıl 

ii l̂eri I). umum mua

mele fjuhesiiKİe S. (> 

Mİ. memuru. 

Ankara.

Arzuhal hulâsası i Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Satın aldığı arsaya 

ev yaptn’ilmadığı 

lıaldc tak.sithM’ile 

vers'isinin alınma

sından ışikûyet.

Ankarada Hacettepe mevkiinde ov yaptır

mak ve bu suretle kiradan kurtulmak maksa<li- 

le Hâzineden taksitle almış olduğu arsanın ye

şil sahaya tesadüf etmesinden dolayı üzerine ev 

yai)tıramadığı gibi henüz istimlâk te edilmediğin

den ve hall)uki bir taraftan bunun taksitini, 

verj>isini verm(*k diğer taraftan da intifa ede

memek gibi vaziyetler kendisinin zarai’inı mu- 

eib olduğundan bahsile şikâyette l)ulunan Ah- 

Med Şerifin Yüksek Reisliği' sunmuş olduğu ar

zuhalin eneümene verilmesi üzerine imar müdü

riyetinden davet edilen zat tarafından burasının 

istimlâk edilecek sahaya dahil ise de henüz is

timlâk sırası gelmediği beyan edilmekle keyfiyt't 

Maliye vekâletine yazılmıştr.

([elen karşdık okunduktan sonra icabı görü

şüldü :

Ahmed Şerifin devren satın almış olduğu ar

sanın üzerine îmar müdürlüğünce bina yaptıı-ıl- 

masına müsaade edilmediğine göre bakiye tak

sitlerinin îmar müdürlüğünce ileı-ide yapılacak 

istimlâk muamelesine kadar tecil olunması ve 

tasarrufu kısmen menedilmiş olan bu arsaya aid 

verginin de arazi vergisi kanununun ikinci mad

desinin (Ç) fıkrasnıa tevfikan memnuiyetin de

vamı müddetince alınmaması muvafık görüle

rek keyfiyetin Ankara Defterdarlığına tebliğ 

edildiği anlaşılmış ve bu suretle .Vlnned Şerifin 

şikâyeti nazara alınarak kendisine icab eden 

kanunî teshilât gösterilmiş olmakla burasınnı 

kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. K. Tarihi

517 n  - X I  - 1936

1930 Hakkı (İürkan. 

2040 Palo eski nüfus me- 

îuuru.

I Nazmı iye.

Kendisine bir ev ve

rilmesi.

Dersim hâdisesinde ve Palo isyanında bir 

çok zarar ve ziyana uğraması üzerine perişan 

bir halde kalmış ve yüksek makamlara yaptı

ğı müraeaatler neticesinde Nazimiye nüfus 

memurluğuna tayin kdınmışsa da aldığı kırk 

lira maaşla geçinemeyerek sıkıntı çekmekte 

olduğundan bahsile kendisine hiç olmazsa bir 

mesken verilmesini isteyen Hakkı (lürkanın 

Yüksek lleisliğe sunduğu arzuhal encümene ■̂e- 

rilmekle okundu ve icabı görüşüldü:
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Nf-ı

Arzuhal verenlerin 

adı, sanı ve otur

dukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği

.............. ......_________ ___  - ............ ............. . ........
' lîu }2:ibilere mesken verihnosine dair bir hü

küm bulunmamasına v(‘ mevzuat dışında mua

mele yapılması da mümkün olmamasına {̂ öre 

dilej^i yerine {retirilemeyeeeğinin kendisine an

latılmasına karar verildi.

Karar No. K. tarihi

5.18 11 - X I -1936

581 Osman Fevzi.

620 Hokimzade mahalle

sinde eski sandık 

emini.

Kdremid.

Ya ikramiye veya 

kesilen tekaüd aida

tının verilmesi.

Edremitte eski Düyunu umumiyo idai'esi 

sandık emini iken istifa etmiş olduğundan bah- 

sile yirmi dört sene küsur aylık hizmetine karşr 

ya bir ikramiye verilmesini veyahutta maa.şla- 

rından kesilen tekaüd aidatının iadesini isi('ven 

Osman Fevzinin Yüks('k Reislif^e sunmuş olduğu 

arzuhal encümene vtTİlmekle Maliye vekrdctine 

gönderilmişti.

Crelen kar.şılık okunduktan ve encümene da

vet ehlilen Zat işleri müdürile de ^rfirüşüldüklen 

sonra icabı konuşuldu:

Evvelce istifa ederek vazifeden ayrılmış olan 

Osman Fevzinin bilfiil hizmeti 23 sene 11 ay

dan ibaret olma.sına v(* 1(583 sayılı kanunun 23 

ncü maddesinde ise bilfiil 25 sene hizmet ifa 

eden m(>murl}irın tekaüd hakkına malik olacak

ları pek açık olarak yazdı bulunmasına g-öre 

kendisine tekaüd maaşı bağlanamıyacağı ısibi 

maaşlardan kesilen tekaüd aidatının <>:eri veril

mesine mevzuatın müsaid olmamasından ötürü 

bu dileğinin de yerine getirilmesine imkân bu

lunamamıştır. Şu kadar ki bu zalın tekaü<1üne bir 

sene bir ay kadar bir müddet kalmış olmasına 

"öre bu kadar müddet münasi]) bir hizmette 

istihdamı mümkün olub olmadığı noktasında 

durulmuşsada Osman Fevzinin 65 yaşını dol

durmuş oluduğu zatişleri müdürü tarafından 

bildirilmesine göre bunun da kabil olmadığı an- 

' laşTİmıştır. Buralarının kendisine bildirilmesine 

karar verildi.

Karar No. K. tarihi

519 11- X I-1936
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Arauhaİ verenlerin 

adı, sanı ve otur- 

duklan yer

Halim.

Fatihte Siııaııa^a M. 

Çıkrıkçı soka^mda 

No. 49.

İstanbul.

r

Arzuhal hulâsaaı j Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Harb kıdem zammı 

verilmemesinden 

kâvet.

sı-

Kendisine tah.sis kılman tekaüd aylısına ev

velce bulunduğu harblerden dolayı kıdeim zaimmı 

ilâvesi icab ettiği halde kamuıî olan ibu hakkının 

verilınetli^inden şikAycit. eden Halim Kaptanın 

Yük5u;k Reisliğe sunmuş olduğu arzuhali encüme

ne verilmelkle keyfiyet îlctısad vekâletinden so- 

]‘ulmuştu.

Gelen kar.şılrk okundu ve icaibı frörüşüldü:

Halim Kaptanın kıdem zammının tahakkuku 

için Denizyolları işletme idaresi tarafından ara- 

lulan ve Halim tarafından ibraz olunan vesaikin 

harb kıdem zammının verilmesine kâfi ĵ elecek 

maliiyette olmadığı ve kendisinin lıarb mıntaka- 

larında p:eçirdiği müddetleri esavsiı ıbir surette ta

yin e<îeımediği ve bu yüzden hakkında her han?îi 

bir muamelenin yapılmasma mevzuatnı müsaid 

bulunmadığı anlaşılmış olmakla keyfiyetin ve l)u- 

nunla beraber Halim Kaptanın istediği 'kıdem 

zammınnı tahsisini icab ettirecek şekilde Aesaik 

elde edecek olursa bunları aid olduğu daireye ib- 

râ : ötmek suretile her zaman haikkını istemek 

ve almaik mümkün bulunduğunun Halim Kaptana 

anlatılmasına karar verildi.

I

1
Karar No. K. tarihi
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520 11 - X I -1936

Reis 

^rii'esun 

î. Sökmen

M. M.

İstanbul 

Z. Karmnursal

Kâtib 

Samsun 

M. Vl<ış

Bursa

M. Fehmi Gerçeker

Çoruh 

A. Akyüz

Denizli 

Şefik Tür san

(razi Anteb 

M. Şahin

Güımüşane 

Ş. Erdoğan

îütanbul 

A. Bari a s

Siird

Ş. Süsoif

Van 

Münih Baya

Malatya 

0. Koptagel

Zonguldak 

R. Dinç

T, B. M, M. Mathaas%


