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Arzuhal bulasası Encüınen karan ve ne sebepten verildi~ 

1906 1\lürüvvct. İsmail kızı.' Iliikimin verdiği lıü-

20 1 61 Eski cami mahall<'- ~ kiimden şikayet. 

Kocasının kPnrli hakkında vaki olan isnadatı 
üzerine mahkemeye müraeaat etmiş ise de bu 
isnadatı hakimin hasbihal kabilinden telakki 
ederek kocasını beraat ettirdiğinden şikayet ı

. sinde No. ll evde. 
Mııdanya. 

1 ı 6f Mustafa Kilmil Akın. 
ı 432 İstanbul utPlimk nıi-

1822; safireten mukim. 

1 tiis/ Ankara. 

, eden Mürüvvetin Yük.~ek reisliğe çekmiş oldu
ğu tel yazısı encümene verilmekle okundn ve 
icabı göriişüldü: 

Mahkemeye intikal eden bu işe enciimence 
müdahaleye imkan bulunmamış ve ancak mahke
menin bu hükmünü kanuni müddet içinde tem
yiz etmekte muhtar bulunmuş olduğundan Mü
riivvete bilrlirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

521 25- XI -1936 

1ı:ıtiklal mücadeletün- ; !stiklal savaşmda kendisine aid lkbaliderya 
d<' taşıdığı e~pham· i ve seliimet motörlerile yedi defa cephane götür
ile musadere <'dilen i düğiinden ve son seferi yaparken motörlerinin 
motörleri bedelinin F'ııırlıklıda nınsadere edilmiş olduğundan bahsile 
verilmesi. bu sl'frrler iı:in takdir edilecek ücretlerle bera-

ber musadere edilen motörler bedelinin veril
mcsini isteyen Mustafa Kamil kaptanrn Yüksek 
reisliğe sunmuş olduğu arzuhal encümene veril-

i mekle Maliye vekiUetine gönderilmişti. Gelen 
karşrlıkta: Mustafa KAmil kaptanın ne cebhane 
naklf.'ttiğinden ne de motörlf.'rinin musadere edildi

ğinden vekiilet ve Genel kurmay başkanlığmda hi~ 
bir kayid ve malflmıtt bulunmadığı cihetle dile
ği hakkında bir muamele yapılmasına imkan ol-
madığı ve bir kruı ay evvel kendisinin vekiilete 

vaki olan müracaatı üzerine de keyfiyetin bu su
retle tebliğ edildiği bildirilmiştir. 

lcabı görüşilidikte: 
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Arzuhal verenlerili 
adr, saru ve otur

duklaM y~ı· 

Arzuhal hulAsası 

.ı 818 İlırahim Abdülkadir- l\Ialıkfımiyeti hak-
I 1) 2 4 oğlu. kınuaki cvrakııı tl't-

-~-ı 

748Q! 
'ı:ıö8i 

1 

Boh·adiııli. kikilc affc mazlıar 

Afyon lıapi>lllıı•·siııdt•. edilmesi. 

H asan N ur i. 
1\ damı. esk i isi asyoıı 
müdürü. 
Adana 

MahkUmiyetindcn ge
ri kalan müdllelin 
affi. 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Devlet ıııımıııa hir hizmetin vııkııu resmi ve
sikalarla tevsik edilmi~ olmadıkça H üi;fına•t 
ıılıtiL•siııt• lıort: tahakkuk dtirih•miyl'ct•ğiıı" giirc 
kanuni nwsıırtlerdeıı ari g-iirülcn dileği haldwı
da bir muamele yapılmasına imkan olmadığın
dan Mustafa Kamil kaptaııa anlat ılına.,ııııt ka-· 
rar verildi. 

Karar No. K. 'l'aı·ihi 

522 25 -XI - 1936 

Kendisinin hiç bir vcçhile alfıkalr olnuyım 

•bir katil filindcn dolayı haksız yere on sı•ııc ha
pis cezasma ı:arpılmış olduğuııdan bahsiiP ı·v

rakını Afyon Ağır crza ma h kı•mpsindı•n ,ı:cti ı·t i
h,r<'k l<'tkikile hıı nıııhl,i\mi~·ptfı•ıı nffi ılih•ğiııı• 

; dair İbrahim imzasilc Afyon lıapisanPsinıkıı 
Yiikspk r!'isliğc sıınıılan arzuhal mıdinwııı• vpı·il

m .. ldP oluıııdıı ve it•ahı ıciirüşüldü: 

İbrahim lıakkmda mahkcnıeı•c vcrilcn hük
mün temyiz mahkemesince de tasdik edilerek 
kati)·et kesbelmiş olrıın~ıııa g-iirc ı•nalmıın ı•nı•ii

ml'll<'<' lt:>tkikiııc inıkfin hıılnnmamış olmakla key
fiyetin bu sureti<' hnoisin<' mılntrlmHsıııa k:ıı·:ıı· 

verildi. 
Karar No. K. tarihi 

523 2!l- XT -l!l~fı 

Demiryolları Adana istasyon miidürliiğüııdc 
bnlıındnğu sıraıla l3!l6 lirulık askPri nakliyat 
mazbatasıııı dikkatsizlik yiiziinıiPn ziyaa ııib·at

ması n!'fiı•psiııoı• iiı: sı•ne tlör :ıy hapis ve 8!17 li
ra da ağır para cezasına malıkıİnı edilmi~ oldıı

ğımdan ve bu hapis cPzaııınrn yıırısıııı hitirıniş 

hıılıındıığıırıılan halısilr ı.t<'ri kal mı ıııiiılılı·t iıı af
fini istı•yı•ıı Tla.~aıı Nııriııiıı Yiil;sl'k ı·t•isliğ., sun
muş oldııibı ıı rzıılıal l'll<'iiııwııl' vt•ı·ilml'lde 

okıınılıı ve ira hı g(iı·iişiildii: 

Kanıını )'ollarıl:ın g-ı•ı:ı·r<'k loıtiyl'l kt•Hhl'fmiş 

olan hn hiikmiiıı t:uliliıw t'll<'İinH'II<'t' inıkiııı hıı

lunmaıııış olmakla kı•yfiyPtin hıı sııı· .. tl .. :ırzıılını 

s:ıhihine aıılatrlm:ısıııa karar wrildi. 

Karar No. K. tarihi 

524 25 -XI -1936 
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~ dtı~~~-~~!:~~1--=-~--~-'=~~==~~~~~~~-~~ 
ı 905: 11. l{••fPt. ı Devlet şftrn.sınl'a ve- ! 

2014 .Mütt-kııiri .llr. Binba- rilen karıırm tctldk 
şı. ve tadili. 
Açık tiirlıe yolnı~u 

No. l:l. 
, Üsküdar - ı~tanbul. 

i 

ı 

1372 numaralı kanunla kabul Pdileıı harp 
zamlarının -tediyPsi sırasında Muııtaımııı lıcm:lar 

müdüriyetinin senedi rcsıniye V\•rdiği (İşarı alıi
re kadar verilmemesi) hakkıııdaki ııw~ı-ıılwtl:ı 

kanuni hakkının tPhir cuilıııı,~i Ü7.l'l"ine Dı·v!Pt 

şfira.~ma miirac•aııtle dava açınış..~a da ıııürunı 

zaman noktaımıdan davıumıııı rı•dckdilmi~ oldn
ğundan ve işin esası tctkik olıınııı·kı·ıı ortada 
müruru zaman lııılıııımadığı aııla~ılac·ağıııd:ııı 

bahsile şikayet edım lL Refet tarafından Yüksı·k 
reisliğe sunulan arzuhal eneiiınl'IH' Vl'rilııwkk 

okuııdıı ve icabı göriişüldü: 

Şfırayi dcvlı•t Dcavi dairc•siııiıı ııı:ılık<-ınr sı

fat ve salahiyctiııi haiz olduğu Yiiksc•k 1lı·<'lis-

t .. n ı;ıkaıı ~O!l sayılı kararla tııyid c~lilnıi~ olma
sma göre buradan vı>rileıı kararlarm Pıwiinıc

nimizce tetkik ve tadiline kanuni imkılıı lıulıııı-

nıanıış oldıığıııııı ll. Iı!'fl'te aniatılmasına karııı· 

verildi. 
Karar No. K. tarihi 

525 25- Xl -19:3G 
1 i 
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lö 7!2: 1. Hakkı. Tevhideıı rüyet edi- Kr.~kiıı ve Polatlı l\ıızıılaı·ıncla vazifPi nu•nııı-
1 766 Ceza evinde (Eski ı lcn iki davadan ılo- riyetincl!'n nıiitPI'Pllid ilıtilı1s suı:larıııa nıiitı•allik 

idarci hususiye mc- layı ayrı ayrı ceza iki Java Ankara ağır ceza malık!'nıesinN' tevlıi-

mıırıı). Ycrilıııcsindl'n liiktiyet. den riiyet edildiği lıalclc bıııılıır i~iıı a~-ı-ı a~Tı 

Ankara. ecza lıükıııcdildiğindı•n "'' Inı lıiikiiıııık is!' isıılıl'l 
huluıııııaılıihııdaıı lııılısilı• lııı c•ı•zıılarııı kanıınİ 

esaslara ir!'aını ish'.l'rn lsıııail Hakkı tarafındaıı 
Yiiksc•k ı-Pisliğe sıııııılıın arwhııl rn!'iimcnc vcril
ml'klc Adiiye vckaletinc g-iiııdeı·ilıııişt i. ı :ı·ll'ıı ka ı-
şı lık okuııdıı vr i!'abı giirüşiildii: 

Keskin ınııhasdıei lııısusiy<' ıııı•ıııuı·ıı lııılını

duğu sıracia :~ -l12 lirn :>7 kmnş v!' Polatlı ınıı

hıısrhri lııısnsi~·p nwmıırıı ikPn <IP 7 271-1 lira li 
knrıış ihtilas eylcmrktc•n snı:lıı olııp Aııkıll'lı ağır 

c•ı•za ıııalıkPınrsiııc•· Tiirk epz;ı kanıınıııııııı (i!). 

76, RO ve 203 ıwü nıııcldPkri ınııc•ihineP ıa SPIH' 
lwş a~· nğır lıı•psı• V!' 10 6!!0 liı·a ağır para c·!'· 
zasına mahkfım edilen !smail Hakkııırn, Adliyı· 
vekilll'tine l'\'Vı•lee nıki olıııı mürll!'.aat.r üzeı-ine 

dP kmıdisinl' hildiı·ilnıi~ oldıığıı VP<:hik Inı sııı:

larınııı lı:ı:;ka ba~ka ka1.alaı·dıı işlı•ıınıi~ hıılıııııııası 

ve ıııcmuı-iyet. malıallini dPği~tirnıi~ ol:ııı ~ıı<:lıı

nuıı gittiği kazada yine ıııemuriyetiııde çalı~mı-



!_'lj_Q
1 

Neşet Oskay. 
1 80 1 i Birinci ıı:sliyc ceza 

1584 j ~a!llierııcsı zabıt kil.-
1673] tıbı. 

i Ankara. 

1 

Rauf Çapan. 1 

Kocamustafapaşa Can-I 
: baziye Süııbül efeıı- • 

ı 
di sokağı N o. 4. 
Samatya - İstanbul. 
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Haklarmda verilen 
Şfırayi devlet kııraı·

larının tctkiki. 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

yarak ihtilfıs etmesi, kasdııı yenileşmiş olması 

ha.sebile diğer kazadaki ilıtiliisının temadisi 
şeklinde teıakkisine imkan bırakmadığıııd.ı.n lıer 

iki kazada işlemiş olduğu suçlardau daıayı Aıı
kara ağır ceza mahkemesince ayrı ayı-ı rı·za ta
yininde bir isabetsizlik bulunmadığı aııla~ılnıı~ 

olmakla burwmıın ve ıııaalıaza işin Mahkeınl'i 

temyize intikali suretile bu kararnı oruca da 
tetkik imkanı bulunduğunun kendisine bildiril
mesine karar verildL 

Karar No. K. Tarihi 

526 25- XI -193G 

Vazife başında ve vazifeden ileı·i g-eh·n bir 
hastalık dolayısile tckaüdlüğü hakkında kanu
na uygun olıııryarak yapılan muameleden dohı

yı Maliye vekilieti aleyhine Şiirayİ devlette a<;
tığı: idari dava neticesinde kanuni sebebiere is-
tinad etrniyecek surette verilmiş olan Deavi 

dairesi kararının tetkiki dileğine dair Rauf Ça
pan tarafından ve Ankara üçiiııcü sor~~:u hiıkinı
liğindc zabıt katibi iken bazı isııadat dolayisile 
vazifesine nihayet verilerek nıuhakcm(' altına 

almnıı~ isede neticede hernet etmesi üzerine tek
rar vazifeye alındığından ve bn suretle açıkla 
kaldığı yedi aylık maaşlarını \'('kalctin verme
mesi üzerine Şurayi devlete müracaat etmişse

de davası rcddedildiğinden bahsilc bu ac;ık rnaıı~
larının verilmesini isteymı Neşet Oskay imzllliil" 

i Yüksek reisliğc sunulan iki arzuhal encümmıt' 

1 
verilmekle okundu ve icabı qörü~üldii: 

Şfırayi devlet Dcavi dairesinin nıahi<Pmc sa
liihiyetini haiz olduğu ve biııaeııalcylı verdiği 
kararlarm kati bir mahiyette bnlunduğıı Yük
sek Meclisin soa mınıaralı kar:ıril0 ık tl'yid Pdil
rniş olmasma giire huradaıı sadıı· olan kararla
rın encüınencc tetkik ve tadiliııe imkan olmauı
ğmın arzuhal sahilılPriııe anlatılmasınıı karar 
verildi. 

Karar No. K. tarihi 

527 2fi- XT- 193G 
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Arzuhal hulasası 

Osman Naei. Harcırahının veril-~79_8i 
6506! 

! 

liafik ~üfus ml' m ur-; memeııindcn ~ikayt't _ 
lııi{ıııı<laıı ınütekaid. 

! 
J)cı·vi~ llü"·yiıı ıııa- i 
lıalll'si No. S. 

Diyarlıekir. 

5 
·-= 

Enciimen kararı ve ne sebepten verildiği 

Hafik kaza.~ı niifus memurluğundun !)30 se
nesinde tckaüd olnıu~ ve harcıruh kararnamPsi 
ınucibince tahakkuk eden harcırahı, tahııisat ol
mamasıııdan dolayı düyuııa bıı-akılnu~ ise de 
halen bu harcırahı vı·ı·ıııPdiklerindı·ıı ~ikftyl't cdeıı 
Osman Naciııin Yiiks"k ı·cisliğc Runınu~ olılıığıı 

arzuhali eneÜın(•nc wı-ilmt'kle Dnhiliye \'t•ki\lı•

tine gönderilmişti 

Gelen karşılıkta 

Osman Naeiııin tekaiidc sevkini ınüteakıp ilı

tiyarı ikamet cylcycı•ı•ği Hilvnııa kadar haı-l'ıraJı 
i tasını talep etmiş ve usul en talıaklwk dt iı-ilt·ıı 
harcırahının naJ>:dcıı tesviyesine inıkfuı olıııııılı

ğından 932 Sl'IH'si muvazı•ıı('i ıımuıııiyc kaııuıııı

nun ll nci maddesine 1evfikan verilıwek ta.Jıvile 

aid muamelenin ifası iı:in evrakr vckalı•t muha
sebe müdürlüğüııe tcv•li kılınmış ise de• ınıılıuso•

bece yapılan tetkikatta O~ınan Nacinin tekaüd 
maaşını Hafik kazasıııdaıı almak iiım·e t alısis 
edildiği anlaşılmış ve binaeııalcylı ıniistrlınk ol

duğu lıarcırah hakkını bu surı-tle kayhetıııi~ ol
duğu bildirilmiştir. Osman Naci böyle bir taleptP 
bulunmadığını ve tckaüdünden lırri Silvanıla 

bulunan oğlu nezdinde ihtiyarı İkarnet etmek 
üzere harcıruh istemekte buluııduğnnıı ve bil
ahare maaşının Rafikten itası emri g-ı•lnH'si iizı·

rine oradan verilmektc ise de kendi arzıısııııa 

istinad etmiycn bu tahsis mahallinden dola~·ı 

mütehakkak istihkakının verilmemesi gadrini nııı
cib olduğunu beyan ve iddia etmekte ve f>ih·aııa 

gitmek üzere hu lıarcıralıııım wrilıııcsiııi is1l·
mekte olmasına göre encümence işin tamilnun lii

znm görülmüştür. Bunun Üz('rinc Dahili~'" l'f'kfi
letinden davet edilen salfılıiyetli miicliiı· il.- lli
vaııı muhasrbat reisi hazır oldukları lıaldı· ııw

ı::ele görüşüldü. Bu görii~nıP 1H'1İf'('Sindı· : Osınıın 
Nıı.cinin Dahili~'e vcki\lct.iııdı> olan ılosya;u w 
Divaııı mulıasehattu ·bıılıman tahsis ('Vrakı tetkik 
ettiı-ilmiş İs!' de Osman Nıı.•iniıı tPkaiiıl maa~ıııı 

HıtfiktPn alal'ağın:ı tlair hir 1nl<·p1" hıılııııdıığııııa 
ılclfılrt e(]('l'ı>k hir ka~'id ve ma lfıınat a lt•sadüf 

edilııımniş yalnız nivıııır ıııulıasl'lıııtta bulunan 
hi7.met cctvPlinin tı-kaiid maa~ıııı hangi emval
den alııcağıııı gösterı•n sütununda tediyc ma
halli Sıvııı:ıın· Hafik kazası olarak yazılmı~ ol-
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1960
1 

Hamdi Ulııfer. 
2071 · Eski hapi~ıme ırıüdii· 

rü. 
lbrahim 1'~. rııalıııl
lesi vo sukağ·nıda 

No. 6. 
Burga. 
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Ar.z:ulıal huliısa.sr ' Encümen kararı ve ne sebepten verilclig-i 

mıııırndan dolayı t<.'kaiiıl nınaşının ıla ora Prnva
linden vcrilm('k iizPre hağlaııılığr nııl:ı~ılnıış İs<' 

' de Inı kaşdin nryı' istin:ııl P1tiği tdwryüıı et
memiştir. 

İ<'abı giirü~üldiiktc: 

Oııınan Naciııiıı esusen llafik kuzasıııda dı·

ğil, Silvanıla ilıtiyari iloınıd. etmek üzere teka
üdüııü talep etmiş olmasına ve bunun üzerine 
lmnuııen ist.ihkakı Iminnan lıarcırıLlıı tahakkuk 
ett.irilıni~ ise de o sene talısisat. bulıınnıarnasmdaıı 

dolayı verilnıcıni~ ve sonra da mahalli tahsis her 
nedense Hafiğe çevrilerek o suretle maaş bağ
lanmış olduğu aııla~ılmasıııa ve lııınun ise Os
man Nacinin bir tah1bine müstcııid oldıığıı tP
vazzuh etmemektc bıılunmnsına giire C\'\'('l.ı·ı· ta. 
hakimk l'ltirilnıi~ olan lıarı·ırahıııııı mali hüküm
ler dairr.~inde tesviyPsİ zarııri giirülıııü~ olmnk
la k<.'yfiyet.in Dahiliye vckiU\'tiıw hilılirilıııekle 

beraber kendisine de anlatılınasına da kamr YP· 
: rildi. 

Karar No. K. tarihi 

528 25- Xl- ın:ııi 

Tekaüıliinüıı yııpıl- Başçıwu~lukta ıı·e<:ı·ıı ıııüdddiııiıı diğPJ' lıiz

mamıısıııılaıı ~ikfıyd. mct.lcrine ilfıvcsi sııret.ile kkaiiı!P istihkak kı•s

bettiği halde bu eilıct ıııızara ıılııınmıymk kPıııli
' sine telmüd ıııaa~ı hail;laııınanıaRından ~ikfi.yct eden 

Harndi Ulnfrriıı Yiilm•k rpisliğe snıınıuş olduğu 

r m·zulıal t•ıwiiıııı•ııp l't•ı·ilnıl'k!ıo okııııdıı , . ., it•ahı gö
rüşüldü: 

lfaıııdi lllııt't•ı·iıı ıkf:ıııllı• ~iıı·ayi dı•vlrtP ıııii

mcaat edert>k dileğini kabul cttiı· .. ııwdiğini arzn
lıalinrl<> h<>yaıı <'lmPktt> olılıığııııılıın ve Yiiksı·k 

M:eclisiıı HO:l sayılı kararına giirt' Şfırayi dev
let Dcavi dairesi karnrlıırının ına.JıkrıııP kararları 
mahiyetinde olııııısı itihariln lıuıılarnı t>ııriiııwrıi

mizde tPtkikıııa iıııkfııı hıılunınııtlığıııdaıı Inı di
leği hakkında yaprlMak nıuaııırlr olınııtlığıııııı 

l\rnclisine anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

52!l 2!i. XI- l!l:lfi 
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1451' Elya Arditi. Avnkatlık Ptın<'siııt' ı Jlııkıık nwzıınn oldııihı w kaııııııi sı>raiti haiz 

müsaade oltııııııası. bulundnğu halde haksız n' ıısıı <üz ,;larak lıa l'O 152l Jfa1imnğa '.:ar~u-nnda 

üı:iiıwii ııot<·r kar~ı

sımla. 

İzmir. 

1 95 7 ~1. Sıtkı. ! Tckaüd ıruıa.•;;larııım 
200 t' )Jıılıas.•hı• Yaı-idat [;fı. \ arttırılması. 
1 98 7! t ibliğ-iııd\'11 ıııüt.,kaid.l 
:.!i I 

1 

Çıı·~ır ııııılıall<·si. 
Eı·ıurnın. 

! "\li Fı,Jııııi. 

Mwlanya malmiiıliil'- ı 

liiğüıııll'ıı nıiill'kaiıl. 

1ııegiil. 

1 
1 

1 

Re is 
Giresun 

Bulundular 

Siird 

Ş. Süsoy 

z. 

M. M. 
lstanbul 

Kaı·aııwrsal 

Sıvas 

Ziya 

Kfttilı 

Samsun 
M. Ula ş 

Van 

Miinib Boya 

le\'lıasmdan ka~·diııin silindiğindı>n Vüsaircılı•n 

lıa.lısile Inı vazi,,·<'tinin dii;oPltilmı·siııi istı·ypn El,va 
Arditiııin İzmirden Yiiksl'l;: rı•isliğe sıııulıığıı 

a.rxuhali ile t<'l yazısı ı•ıwiinwnP vı>rilınddı> Ad

I i.w V<'kfı Jet i !H' giindı>ril m işti. 
( :<'h•ıı kaı·~ılık okııııılııkt;ın soımı iı•;ılıı ~iiı·ii~iildii: 

-!60 sa.nlı <1\'tıkatlık kanıııııınıın ınııvnkkat 

maddesine tevfikaıı 3-!0 sı>ncsindc tL·~··kkiil <'<ll'n 

Tı·fı·ik ıııı·ı·lisindı· al'zıılıal salıibinin ıııaııı·,·i ~··

rait noktasınılan hmiı· haı·osnndıııı kaydinin si

liunH•siııe karar \"<.'l'ilt.liğ-i ve o ,·:ıkit ~~aptığı iti
raz Üzl'riıw i<>rn rdikıı tPtkikat nl't i<'esinde it i
razı varid görülemiyerek bn kımnın tasdik ı·dil

diği anla~ılmıı;ı ve vrkfılptı:r knti~·ı:t kıoslwıkıı 
1 lııı karnrııı tadiliııe ı•ıwiiııwıı<'<' .malıal g·iil'iilnH'

i mi~ olnınkla hı mısın ın aı·zlllıal sıılıihin<~ ıııılal ıl

mw·;ınn karcır Vl1 rildi. 
Karar No. K. tarihi 

530 25- XI- 1936 

Bir <:ok senPIPr ~-apmı~ olrl11klarr Jıiznwtl<'r 

snııııııda lıağlunaıı tPkaiid nınn~lııl'!ııın rırk az 
olmnsından rlola:vı sıkıntı ı:rl;m<'k1<' oldnklarııı

dıııı ha.Jısi!P maıışln.r·ııırn arttrrılına.sını ist!'yı>n 

Mustafa Sıtkı il<' Ali Fı·lımiııin YüksPk r!'isli
ğr sımmuş oldukları nı·wlıalh•r PrwiimrnP vPril

mPkle oknndn V<' İPalır g-iirii~iilrlii: 

Bu arzuluıllrr salıibl<'ı·inin lıir.ııwt nıiiJd<'t

lrrinc ve l<'kaiid rdilılikleri tarihte nwri olan 

lıiikiimlPI'<' g-iirr miist<'lıak old11klan mııa~l:ın 

bağlanmış olup bıı mıwşların arltırılıııasırıa ise 

mevzuat.ın nıiisaid olm11 ına.~ıııa ve nwvzııat dı

şında muamele yapılmasına ıla iınk<i.n hHlunma-
! masına A"Ört~ dilckl('ri yC'rint~ g-Pt il'ilf'nıiyPPt 1~lnin 

krnililı•riııe aıılatılmasıııa karar verildi. 

Denizli 

Şe{ik Tül'san 

O. Koptagel 
Malatya 

Karar No. K. tarihi 

fi31 2fi- Xl- 1!13fi 

Gazi Antcb 
M. FjaJıiıı 

Ö. J(ii.ntay 
Kars 

Tsparta 
lbrrıhiın 
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771 ' AhınPıl K~i<:iil;ali o- 1 

-820 1 ğııllarıııdmı. 
lslil•ııd,.ı·pa~a malıal
lt-si 1\a~·lıane sokıı

ğııııl;ı :'\u. 1:!. 
Tr;ıhwıı. 

sı n Iil'ıt.fi. 

547 !•;ski 1\:ıy"'I'İ nıiis

taııtıkı. 

Kayseri. 

Orcln vil»,v..ı iııd•· lıa- · 
sHra ıığr;ı_,·:ın ıııalla

ı·ııım tazıııiııi. 

Kiiçiikali oğıı1larından Alımeel imzasilc Yiik
Sl'k reislii:e sıınıılııp mı~iiınPninıiz<> vpı·iJ..n :ır

zuhaldc: 

Orılıı kıısalıa."ııın dii~ııı:ııı tııı·afırıd:ııı hnııı

harılıman Pi!ildiği esnada 85 mailrnl altın ıleğe

rinrlt>ki <'V ve eı;;yası yanını~ VP hıııın ıııııkalıil 

lw.sıır mazbataNı rlahi :ılmış olilıığuıııhııı bahsile 
lııı ma.zhata rıııılıtPvi,vııtıııııı iid••ııınPsi istl'llilm"k
teclir. Arzııhalin Mııliye wki\lctinP ~iiııdPril

:rm•si iizPrine ~Plcn knı·~ılık oknmlıı VI' İ!'ahr ı,:ii

riişiildii: 

Rn ~ibi 1.arnı·ların llaziıı,.,.,. t:ızıııiııiııi n
dr.rlPn 622 numaralı kanıııınıı hıı hiikınii. ı~:ıı 

ııııınarnlı kaıııın ilr li'iğv<'rlilıni~ olınasıııa YP lcı

nıııı ılışmcla para vrı·ilnıPsiıır. ,],. inıkfın hıılnıının
mruuna gör~ dih•ği ~'Pl'itH' gPiiı·ilı-ıııi~·l'('('ğ-iııin 

AhmP,lı• nnl:ıtılnı:ısııı:ı karnr v••rilcli. 

Karar No. K. tarihi 

532 a- xn- ıgaı; 

Hususi affa rnazlwr Temyiz rna.hkııınPsiw•p nıahkfınıiyctinP vu mn-
edilmesi. hakemesinin iadP~i bakkıııd~ki t a],,biııiıı reddiı11• 

dair verilen knrarlarda aılli hala hnlıındıığıııın 
ilrri sürer<'k affini i.st<'yPıı l'ski KıırsPri mus-

1 tantıkı TA\tfiniıı Yiiksck Rflisliğc simmuş olilu-
ğu arzuhal rn<'iiıııı·ııe vpı·ilrnddı· Aılliyı· vPknlP

tinc göııdcrilıni~ti. 

Gelen bırşrlık olnıı~<lııld:ııı s.ıııı·:ı ir:ıh1 gi;rii

şiiloii: 

''(•kfıll'tiıı kaı·f:'ılıi:i;ıııda 117.1111 11zatlı,va n•rih·n 

izahlam vr. vl'!üilPtı•p iıır.ciPnPn ilos~·a<la nl<'I'I'Hil 
\'PSikn. YO ılrli11Pl'lr. Jııı ılPlillı•ı·İn ıl:ı~·nıııJrkJ:ıı'I 

sPlırhJ,., ... giiı·r k:ınıına ııygıııı "" rlPlill .. riıı t:ıkıli

rinr ıniistrııi•l hıılıııınn 'J'pııı~·iı ııı:ılıl"·ıııt•si cliir
ıliiTif•ii rPza <lnirP.silP reza IH'Y<'fi ııııııınıi,I·Psinı1rn 

gpı· .. k iiıı•·••ı],•ıı. g<'r<'k Tıfıt finin i:ıdPi nıııbakenırı 

talebi iizrrinr yaprlnırş olan 0111'\1Şnıa S<ıııınHla 

verilmiş olan hüküm w knrarlardaıı lııısıısi af 
yolıma ~irlilınl'sini icalı <'rlPcek adli hir hata ol
ınaılığı :ıııl:ısılrn:ıktııılıı· Tıı'\tfiniıı nn:nhalindr. 
bah~c mcv1.1ı edilPn tnlısildar Ham,linin avıık:ıt. 

i Ahmed tarafından rlolandrrıldrğı yolunda Ciim-
1 huriyet miiilcl<'inmıımiliğine yaptığı miirnrnııtr 



;i Arzuhal verenlerin 
Arzuhal hulasası l z ' adı, sam ve otur-

< _,=~:~~kla~-y~ı~ -,~ ~ 
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ı O 15 f<'l'ridıııı Yasa sever. 
ı 068 Beııddı•rt•si me8Cid so

kak .Ko. S :\iyaziııiıı 

' evinde. 
Ankara. 

Hukuk fRkültPsiıulı· 

tahsiline müsaade u

lunması. 

9-

1 

Enciimen kaı:an ve ne sebepte_n verildiği 

maJıiyetinin, mahkiimiy<>tine dair olan karar 
üzerindeki tesiri derecesinin takdiri, Inı i~ hak
kındaki tahkikatın vercr<-ği neticeyı• bağlı bulun
duğu Y('kaletin karşılığıııda beyan edilmekte bıı
lıınmasına giirP lıuıııın. yt>ııi bir delil mahiyetin
de bulunduğu anlaşıldığı takdirde bu sclı('hteıı 

dolayı kendisinin yenidrn muhakemesinin iade
si talebin<k bulunması i<:in kıınuııi hir mani gö

rülmcmektedir. Buralarıııın Lı'\tfi~·c anlatılması

na karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1 

r 
533 3 -XII-1936 

İstanhul Üniversitesi hukuk fakült<~~iııiıı ikiıı-
ci sınıfmda üstüste iki sene kalınası üzerine üni
versite talimatnamesine tcvfikan fakültedı·ıı kııy-

: ·ai silindiğindrn w hallmki talimatname 19:~-ı 
tıırHıli olup fa.külll•de kaldığı iki sen<'nin hir se

nesi pski talimatnam<' mcri olduğu zamana IP

sadüf Ptrnekt<• olrlıığundaıı w hıı hılimatııamedl· 

isP k<'nrli vaziyetiııdr hııluıınıılarm tahsilinl' ııi

lıa~·p.t YPrdirreek hir hiiküm hııltınmadığrııdaıı 

ve sairerlcn bahsi!<' tahsilinin elPvanıma miisaadP 
edilmesini istryrıı Fl•ri<lıın Yasasrverin Yüksek 
reisliğc sunmuş olduğıı arzuhal eneümPne veril
mekle ~fanrif vekalrtinr g-iinılcrilmişti. 

Gelrn karşıiıktu: 

Feridun Yasaseverin iki sen<' üstüste bir sı
nrfta kalmasından dolayı üniversite tah•Jıp tali
matnamesinin 12 nei maddesindeki saralıat<' gii
re fıııkült<'dcıı ~ıkarılrlığı ve hıı tıılimatnamcniıı 

iiniversi~e a~ılma dı>rs ~·ılı ol mı l 933 - 1934 
başında tathikına başlaıınıasrnrn da hütün taleb(' 
kayitl~rinin yenilenerek mülga Darülfünun ta
kbe talimatnMtlcsinin bu ders ~'ılı başlanğıernrla 
kaldırılmış olmasındım il<'ri grldiği ve fakiiitP
nin ikinci sınıfında iki sen<' kalanların birinci 
sınıfa alınmalarına ve sairry<' dair üniversite he
yetiner verildiği Feridunun arzuhalinde anlatı
lan kararın vekilJet~c tasvip edilmediği beyan 
ohııımııştur. EncÜm<'ne davı>t edilen Maarif 
vekili Bay Saffat Arıkanla yüksek tedrisat umum 
müdürü Bay Cevad hazır oldukları halde gö
rüşüldü. 
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adı, sanı ve otur
duklan yer 

Re is M. M. 
Giresun İstanbul 

Arzuhal hul&sası 

Kati h 
Samsıın 

1. Sökmen Z. Krıramuscıl Jf. Ulaş 

Siird Van Malatya 
Ş. Süsoy Mü.nib Boua O. ~optagel 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Fakültede üstüste iki sene bir sımfta kalmış 
olan talebenin fakülteden çıkarılması talebe tali
matnamesinin 12 nci .maddesinde sarih ve mut
lak surette yazıh bulunmasına ve memleketin 
kültür ve ta:hsil esaslarını kuvvetlendirrnek ga
yesine matnf olan bu hüküm dışında muamele 
yapılması da caiz olaıııayacağına göre F'eridun 
Yasaseverin dileğini yerine getirmeğe imkan bu
luııınaıııış olmakla keyfiyetin kendisine ania
tılmasına karar verildi. 

Karar N o. K. tarihi 

534 3 -XII- 1936 

Balıkesir Denizli Gazi Antcb 
Hayrettin Şcfik Türsan M. Şahin 

Sıvas Zonguldak Kars 
Akif Oztekin R. Dinç Ö. Kiintay 



Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 

!762 :\I. Alta~ Hasaııoğlu. 
I 8 5 8, İsmet Pş. nahiyesi. 

1 7 7 4 Şemsi Önder. 

1870 
Avukat. • 
Bergama. 

ll 

Arzuhal hulAaası: 

'J'ekaüd maaışı bağ

lanmıı.masmdan ~i·kü- 1 

yet. 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Mahkeme azalıklarıııda 21 st>ıwdt>n zi~·ade hiz
meti rnesbuk iken Adana ağır ceza rnahk<>mesiııdı· 
aza bulunduğu sırada tıı.lıdidi sin dolayisile yal
nız ikrarniye verilert>k rnaaşsız tekaüd <xlilmiş 

olduğundan şikayet eden Avukat Şemsi Önder
le Adı yarnan Maliye tahsildarı iken haksız yer<' 
tasfiyeye tabi tutulduğundan hclısilc tasfiyP ka
rarının kaldırılmasını isteyen l\1 nstafaınm Yük-

' sek reisliğc sunmuş oldukları arzuhallPr cncü
rnene verilmekle okundu ve ica.hı görü~üldii: 

Bu arzuhal sahilılerinin daha evvel Ştirayİ 

devlete müracaat ederek Deavi dairesince aleylı
lerine karar sadır olduğu arzuhalleri rnünderc
catmdan aniaşılmasına ve Ştirayİ devlet Dcavi 
dairesinin rniisüıkil mahkeme sıfat VP salılhi~·etih• 

müet>hhez olduğu Meclisi iilinin R03 mımaralı ka
ra.rile tee~·iid etmiş olmasına göre hura.O.an sa
dır olan kararların encüıııeıwr tetkik vr "tadiliıw 
imkan hulıınnıamrş olmakla bu arzuhaller hak
kınıla bir ınuaııwh• yapılaınıyal'ağıııııı Şemsi Öıı
dcrlc M:ustafa.ya bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

535 12- XIT- 1936 
--~-----' 

1820 Şükrü Yurdunkulu. 
1926. Kire~ei hanında .:\To. 

14. 
Üsküdar - lstanbul. 

ı--~ 

, Kızının infakı i~in 

nınaşıııııı bir mikta
rının kcsilnwsindl·ıı 

şikayet. 

Mersindeki eniştesi nl'zdine wden kızı için te
kaüd maaşından bir miktarı na.faka olarak kesil
ııwktP ohlıığuııdaıı w lııı halıda ikaııw t>dih,ıı 

davada da bir netice elde edilemediğindrn halı
sile kızının nczdine gelmesinin teminine O.Pl~

lct edilmesini isteyen Şiikriiniin Yüksek reis
liğe sunıılan arzuhali encümeıw vPrilmeklc okıın
du ve icabı göriişüldü: 

Bu gibi rnesrlelerin e.~asen cn<•Ünwn alıikalaıı

dırmaıııusına YP hıı lııısıısi' nırsdPııiıı malıkenw

ye intikal ederek kanuni safalıatı takib ettiği 
de arzuhal münderl'catmdan nnla.şılmasma göre 
arzuhali hakkında rnriinH'n<'c yapılacak bir mu
amele olmadığının kendisine anlahlmasına karar 
verildi. 

Karar No. K. tarihi 

536 12- XII- 1936 
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11~ !i !<'atma Aliye. Kesill•n tekaüfl maa-
JB34i Hacı İzzct l•:f. S. şının tcln·ar buğlan-

No. 16. ması. 
1 Kadıl;.i\~- - htanbul. 

' Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Babası Mamurctülaziz ceza reisi Davııd Bii
mitten dolay-ı bağlanmış olan nıaaşın iki sene
liği verilcrPk alakası kcsildiğind('n w başka lıir 

yerden geliri olmaması itibarill' mli~kil hiı· vazi
yctc düştüğünd('n ı;ahsilc ya k<•sih·n maaşıııııı 
tekrar baf!:lamnasını veyahud yardım suretih· bir 
miktar para wrilrnl'sini iste~•en .\liyeniıı Yüksek 
rl'isliğe sunmuş olduğu arzuhal cıwünwne vPril
mekle okundu ve it'abı görüşüldü: 

Aliyeye babasından bağlanan maaı;;ın 1683 
numaralı kanunun ikinci mnvakkat maddesi 

i hiikmüne tevfikan iki sl'neliği Vl'rilml'k snrrtilP 
kesilmiş olduğu anlaşılınasma Vl' bn gibi kcsih•ıı 

maaşlann tt'krar bağlanması vp~·ahud cshabnıa 

başkaca muav('nett(' bulunulması hakkında bir 
kamm hükmü olmayıp mevzuat dışında mnaın<'ll' 
yapılmasına da imkı1n bnlnnnıamasıııa g-iirl' bn 
arzuhal Üz('rind(' yapılarak mnarııdl' olmadığı

nın Aliyeye anlatılınasına karar wrildi. 

Ir 

1· 1 

1 i' 537 

Karar No. K. tarihi 

12- XII -1936 

! 1 . ,'---· .. . ········--···--·-· ~---.--- -- ·--1 - -~··· -----------~ . - - -~ ~ 

21291 
2243: 

1230' 
1290, 

Zııhaı·ya lkjaııof. 

Anlmrıı palas oteli. 
Galata - Jstanbul. 

! Zabıtaca kamııısuz 1 

' olarak po! is m·zaı·l·t

hanesinde alıkoııul

duğnndan ~iki\yct. 

Bir mahkeme kararına istiııad l'tmeksizin kıı

nunsuz olıırak günlereP polis nl'z<ırPthanesinde 

alıkonulmuş olduğundan şikayPt eden Zalıarya 

BP,jaııofım Yüksl•k rpisliğc sıııımıış olduğu arzu
hal eneünıene verilmekle Dahili~·e vekiilctiııc gön

g1inderilm işti. 

Gelen bı-ı;ıılık okunduktan sonra i<•ahı gii
rüşşldü: 

Yapılan nıuanwleııin zahıta('a görüh~n ve zabı 

tanın salahiycti da.hilindc olan inzibnti bir Iüzu

rna müstmid olduğu anlaşılmış olmakla :keyfiye

tin bn sıırl'tll' kendisine lıildirilml'sim• kaı·ar w

rildi. 

Karar No. K. tarihi 

538 12 - XII - 1936 



SZW± Arzuhaf verenıerlıi 
j 5: , adı, sanı ve Qtur-
!j duldan y<·r 

17}_~ O. Rı.>mzi. 

1827 Eski tuz menııırıı. 
Baba Hasan Alrmi 
ma. Kırık tıılıımha 

sokak No. 30. 
Aksaray - İstaııhul. 

L._z.ı. 224!L. ··-----
Arzuhal hu188ıuıı Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

,_;. ________ ""~-~- •c"•--

}lahkemC('C heraat ('t-' Araklı nalüyesi tuz ıı.ınbadarını.la noluan çı

tiği halıle bir nıemu- : kan tuzlardan dolayı Sürmenc tuz memurluğun
riyete tayin kılıııma- 1 dan azk'<iilcrek ınuhakcmc altına aldırılmış ise 
masından şild~·('t, de muhakeme neticesinde -bcraat etmiş olduğu 

halde bir memuriyete tayin kılırunadığr ve bu 
babta Şfırayi devlete iki defa vaki olan müracaat 
üzerine de Deavi daireısİnce aleyhine kara!' veril
diğinden balısile lıu kararların tetkikilc hukuku
nun muhafazasını isteyen Osman Rcmziniıı Yük
sek rei:sliğc sunmuş olduğu arzuhal cııcümcııc 

verilmekle okundu ve icabı görüşüldü: 

Meclisi aliden çıkan 803 numaralı karara gö
re: Şiırayi ıl evlet Dea vi dairesinin kazai va
zife gören miistakil mahkeme sıfat ve salahiyc
tile mücclılıcz olmasmdan ve bu itibarla oradan 

• çıkan kararlarm kati bir mahiyette bulunmasın
i dan dolayı Deavi dairesince Osman Rcmzinin 

aleyhine verilen kararlarm cncünıcnimizce tct
kik ve tadilinc imkan görülemcnıiş olmakla key
fiyetin kendisine anlatilmasma karar \'erildi. 

Karar No. K. tarihi 

539 12- XII -1936 

1709 
1800 

Semilııı 

karısı. 

ölü Sadık 1 Kendisine bir iş bu Uerck uınunıi harpte gerek milli mücadelede 
bir çok fedakarlıklar yapan kocasının bir ame
liyat neticesinde vefatı dolayisile çocuklarile be
raber perişan ·bir halde kaldığıııdaıı kendisine bir 
iş bulunmasını ve çoeukla.rmın da yatılı mektebe 
parasız olarak kcydedilmesini isteyen Semihanm 

Eski Alipaşa Ha('ı 

Lutfullalı S. No. 11. 
Fatih - İstanbul. 

lunması ve çocukla
rının da yatılı bir 
mPktl'ht• koıııılnınsı. 

i Yüksek reisliğe sunmuş olduğu arzuhal cncüme
; ne verilmekle okuııdu ve icabı görüşüldü: 

Dalıili nizamnamemizin tayin ettiği salalıiyetler 
dairesinde çalışmakla mükellef olan encümeni
mizin işsiz kalan vatandaşiara iş bulması salii
hiycti dahilinde olmamasına güre Scmilıaıım bu-

1 na aid dileği hakkında bir muamele yapılanıı
yacağının ve çocuklannın yatılı bir mcktebc pa
rasız olarak keydine gelince: 

tık mekteb tahsillerini ikmal eden çocuklar
dan parasız leyli mcktcbc girmt'k istı>yenlerin 

915 sayılı kanun mncibinee tiibi tutulacakları 

imtihaııda muvaffak olmalarilc nıeşrut. hıılundu-
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1 

i 
1850 -Ali E~·~Ö;.--- --- Tçahştrrıldrkları müd

-~ 9·57: Milli .l\lüdafaa vekfı- detlerc aid istihkak-
' leti tekaüd şubesin- larının vcrihneınmıin-

2 1 ll de. den şikayet. 
2225 Celal Pasin. 

Milli 1\'liidafaa vckii
lcti tekaiid ~ııbesi ma- _ 
liıllcr kısmında. , 

Re is M. M'. 
Giresun İstanbul 

1. Sökme-n Z. Karamurscıl 
Siird Sıvas 

Ş. Süsoy Akif Oztekin 

Kfttbi 
Samsun 
M. U/aş 

Van 
Münib Boya 

guuu. gun~ g~u-..:ce!i.. ::;cuc cy.a.wu.ilu uv"ı·u ıuwıa.uı 

1 .4Laal'.U lllU.UUl'lU.~UllC lliUl'ıt.CUU.L CW.U.~1C1'1 Ja..4J.ll1 

gcwccgııııu ;:,eıuınaya. aıuauillıa.::aııa. Karaı· vcı·uw. 

Karar No .K. t&r.ılıı. 

5<10 lll- XlJ.- ll/Jti 

Ali .b:nıöz ve vclıU l'wmı imzalarıle Y Uksck 
reısııgc ımııuwp cncuıncuc vcru~n a.rzwıaıwruc 

:J,:H yllınua .ıuııı .uuuaıaa VLKa.lcU tCKauu şu
besınc an~ lıı-a ucrcıw -ta,yıu Kıııııarak ::.1 guu 
!;&l!ştırı!uıliıaıı suJJra vazııcıcn lagvcuıımış ısc

uc ~:aııştıKlal'! guıı1crc aH! olan ıımıiKaklıırmııı 

vcnımeuıgıııcıcıı oaıısııc ~ıKaycııc bwuumııKtauır

lar. Arzunaııcrın .uıııı .uuuaıaa vcımlctıııc goJJ
ucı·ılmC.'lı uzcrıııc gelen karşılılı!arda; 

Ali ~rsotic vcıaı J.>uıııuuı ucreLleı·i bütı;cııiıı 

nıuvakkat mustahcıcnıuı fa:slıncıaıı verilmek ııure
tılc tckauu ~ubesıııuc iııtilıuam cuılıncl>tclerkcn 

!Jal butçcııınucn bu faıılıu lmldırılnılı;; olliU!sın

uan dolayı iı:ıtihdaııı euiluıkıcrı ~ 7 gun!uk alacak
laı-mm büt~edcıı verılcıııudiği ve ger~i aynı surcı
le ıstıncıam cClılnı.iş olan ... ucmcu .ı.uzaıııu alaca
ğıııııı bir sureti tesviyeyc ı-aptı lıakkınlla Aı·

ımhal cııcüıııcıııııcc karar verilmiş ise de Arzuhal 
eucümeni kararlaruııu lialısi ınalıiyettu olması 

itibarilc bu karara dayanarak Ali 1üsözlc Cclfıi 
Pa.sin .lıa.klarıııda vekalct~e bir muamele yapıla
madığı bildirilmiştir. 

Reıwıi bir dairede tayin ve tavzu eelilen ve 
ücrotle günlerce çalıştırılan bu zatlcrc her ılıangi 
bir sebeb dolayisile istihkakları olan para.ııııı vc
rilmemeııi doğru olaınıyacağmdaıı Ali Ersötic 
(Jelal Pasinin çalıştırıldıkları günlere aid alacak
larının da benzerleri gibi bir sıu·eti tes\·iye bu
lunarak, verilmcııi lazım geleceği ne ve keyfiyetin 
Milli M.üdafaa vekilietine bildirilmeklc beraber 
arzuhal sahiblcriııc de aniatılmasına kurur ve-
rildi. Karaı· No. K. tarihi 

541 28 -XII - 1936 

Balıkesir Gazi Antob Malatya 
Jiayrettin .ll .• ~ahin O. Koptagcl 

-----. ..... >tt<a~~--~~ 
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ARZUHAL ENCÜMENi 

HAFTALIK KARAR C ET VELi 

--eJSayı: 16 P.-

20- I -1937 Çar·~amba 
<f Arzılhal verenferin 1 z adı, sanı ve <>tur- Arzuhal hulilsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
< duki1J'T yer 
---~-"'""'_........~=-· --
1 1 86 Memed Kıılalıoğlu. l\fahkil.miyetiniıı affi. · Elinde fazla kalan 201 kilo tütünün kaçak 

addcdilmcsinden dola~'l 1005 lira para cezasına 
mahkum edildiğinden bahsile af kanımundan İs

t ifadesinin t(•mininii~te~·eıı Kıılalıoğlıı :\fPmPdin 
Yüksek reisliğe sunmuş olduğu arzuhal ;>ncüme
ne verilmekle Gümrük ve inhisarlar vekiilctinc 
gönderilmişti 

I 245 Karaağaç nıalwllesi. 

Uşak. 

Gelen karşılıkta: 
Memedin zimmetinde yazılı tütünleri tama

mile ambara getirdikten sonra elinde kalan 201 
kilo tiitiiııü kıı~ağa sarfPtmf'ldP oldıığıı hahf'r 
alınması üzerine tütünler müsadere olunduğn 

gibi ihtisas mahkemesince yapılan duruşma so

nunda da kaçakçılığı sabit olduğundan :ıltı ay 
hapsine ve bin beş lira para cl'zasına mahkum 
edildiği bildirilmiştir. 

İcabı görüşüldüktc: 
Memedin bu vaziyetiııe göre 1918 sayılı kann

nun 25 nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun 
olan suçunun af kanımunun ll nci maddesinin 
(A) fıkrasındaki sarahati karşısında affin(' w 
binaenaleyh dileğinin yerine getirilmt'sine imkan 
görülmemiş olmakla burasının kendisine anlatıl

masına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

542 30- XII- 1936 
_____ i -·- -- __ , ___ ----------------- _____ ; ________ ·-----------·---·-

1486: ~cdim. İadei 
1565 EHI<i iııhisar memuru. dair 

20:B: Boıatlı I-Iasaıılıcy ııııı-
2ı46i lıııllesindc No. 13 ev-

1 de. 
Kayseri. 

memuriyetine Nevşehir inhisar müilürlüğü takib mt'muru 
iken isnad edilen cürünı tasnii su<:undan mııh
k<"meye verilmiş ise de hakkında sadır olan hük
ınün Temyiz mahkemesince rcddedildiğinden bah
sile iadei mcmuriyetini isteyen l\fahmud Nedirnin 

iYüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal encümene 



Arzuhal verenlerin l 
adı, sanı ve otur- 1 Arzuhal hııl8.sası Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

duk!an y~~--~ ~="-----~==~~-----· -·· _1 ---~ ~ 

' 
ı 

ı 
1 

verilmekle Gümrük ve inhisarlar vekaletine gön
derilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

1 i 
ı ı 

Mahmud Nedirnin Devlet şurasına da müra
caat etmesi üzerine davasııun reddine karar veril
diği aniaşılmasına ve Şı1rayi devlet deavi dairesi 
kararlarının mahkeme kararları şeklinde ve kati 
mahiyette olduğu Yüksek Meclisin 803 numaralı 
kararile teeyyüd etmesine binaen bunu tadil su
retile cncümenee. bir karar ittihazrna imkan bu
lunmamış olmakla keyfiyetin Mahmud N edirne an
latılmasrna karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi ı 1 

__ \ _________ _ı __________ 1.:..- -- 543 30-XIT-1936 

1 083! Melek. 1 Kendisine maaş bat- : Baba.~ı ilc kardeşinin milli mücadeiP <'~nasııı

da şehid düşmüş olduklarmdan ve kendisi is<' 
yoksul ve kimsesiz kalmış olduğundan balısil~ 

münasip bir miktar maru;; tahsis edilm(•sini iste
yen Meleğin Yüksek rcisliğe sunmuş olduğu ar
zuhal encümenc vcrilnıckl<:> Maliye wkfiletine 
gönderilmişti. 

·ı Ti71 Ölü kaymakam Ha- lanması 
ı san krzr. Kurtuluş 

mahallesinde. 
Gönen 

ı 054 M:emed Rızaoğlu. 
ı 1 O 7 Şa plıane ııahiyesi. 

Gediz. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
:. 
1 

Babası mülkiye kaymakamlığından mütekaid 
Hasanın ölümünden sonra Meleğe 195 kuruş mn
aş bağlanılmış ve bu da 930 yılı ,.,-onuna kadar 
verilmişse de bu tarihte intişar edPıı 1683 sayılı 
tekaüd kanununun muvakkat ikinci maddesi mu
cibiıwc iki yıllığı olan 100 lira 56 kııruş defaten 
tesviye edilerek Hazine ilc alakasının kr-sildiği 

anlaşılmış ve şu hale göre kendisine -tekrar maaş 
bağlanmasına kanuni imkan hıılıınmamış olmak
la keyfiyetin bn suretle Meleğe aniatılmasına 
karar verildi. 

ı 

ı 

Kal'&r No. K. taribi 

544 30- XII- 1936 
·--------~-ı--------------· ·-------·-·-·~·-

2330 sayılı kanunun ı 2330 sayılr umumi af kanununun ll nci road
B fıkrasının, hakkın- desinin B fıkrasım fh•diz müddciuınumiliğiııin 

ı da yanlış tatbik edi!- layildlc tat-bik ı>dcmcmesinden dolayı mağdur 

uiğinden ~ikayı·t. edildiğinden bahsilc şikayette bulunan Rızaoğlu 
Memedin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal 
encümcne verilmekle Adiiye vekilietine gönderil
mişti. 
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ı Gelen karşı:lıkta : 
Memedin silah çekmek, tahkir ve nasi de rzrar 

eylemek, telefon telini kesrnek suçlarından malı
kılın olub eczasım çektikten sonrada dolandrrıcı
lıktan mahkfım edilmiş olduğu ve ikiden fazla 
mahkılmiyeti sabıkası olan Memedin 2330 sayılr 
kanunun on birinci maddesinin (B) fıkrasına 

tevfikan aften istifade ettirilemediği bildirilmiş
tir. 

!ca bı görii.şüldükte: 
2330 sayılı kanunun (B) fıkrasının mutlak 

sarahatine göre ikiden fazla mahkılmiyetin ayni 
neviden olması zaruri bulunmadığı cihetle yapı
lan işte bir yolsuzluk olmadığına ve keyfiyetin 
bu suretle ~leınede anlatılınasma karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

ı 545 30 - XII - 1936 

- ~~i- -------~----------1--- ·--- -----~-------~--! ----- -----·~·--··-----··-·--- --··--- -~---~---·- ----·· 
ı 570: Ay§c tkbal. 1 Şurayl devlet karar- Turğutlunun ı\.ıımalı na:hiyffii dahilinde kö-
-j 6S-Q Abdullah kızı. !arına itiraz. mür madeni ara.maık için almış olduğu rulu;atııa-

Hacr Mahmud ma- melerin kanuna uygun olmayarak iptal edilmesi 
hallesinde Numanza- üzerine Şilrayi devlete müracaat etmiş ise de 

de çıkınazında No. 
16 İzmir. 
Ali Osman. 

~_02~: Yenikapı Çc§rne so-
2 137 kak No. 14. 

ı İstanbul. 

davasının reddcdildiğindcn bahsile bazı itirazı 

havi Ayşe İkbal .tarafından ve gümrük atlı mu
hafaza memurluğuııdan ı;rkarrlmasr üzerine hak
kmm korunması için Devlet ştırasma müraeaat 
etmiş ise de davasının müruru müddet noktasın
dan reddedilmiş olduğundan bahsile işin Şura

yi Devletçe bakılma.sına karar verilmesine dair 
de Ali Osman imzasile Yüksek reisliğe sunulmuş 
olan arzuhaller encümene verilmekle okundu ve 
icabı görüşüldü: 

Devlet şıirası Deavi dairesinin müstakil mah
keme srfat ve salalıiyetini haiz olduğu Yüksek 
Meclisin 803 numaralı kararı iktizasından olma
sına göre kati ve nihai mahiyette olan Dean 
dairesi kararlarına karşı encümenec bir karar 
ittihazına imkan olmadığının arzuhal salıipleri

ne anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

546 30 . XII -1936 
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406 ı İsmail Kasımoğlu. Kefalet parası ola- ~ Bir suçtan dolayı 336 senesinde tevkif edilen 
6863, Seyyar a~irctlerden rak verdiği yirmi li- biraderi Memedin tahliyesi için kefalet parası: 

köprü kazası. ranın iadesi olarak verilmiş olan 20 liranın suçlunun tahliye-
! Samsun. den 23 gün ı;oııra ölmesinden dolayı geri veril-
i mesini istiyen Kasımoğlu lsmailin Yüksek Reis--
i- liğe sunmuş olduğu arzuhal encümenc verilmekle 
! ' .Adliye veka.letiniJ gönderilmişti. 

--~-t------· 

6 2 O ' Saffet Kıratlı. 
672 Mütekaid hinbaşı. 

Kemah. 

Namus ve haysiyeti
nin tahkir edildiğin
den şikayet. 

Gelen karşılık okuııdu ve icabı görüşüldü: 

Suçlu lıakkmdaki mahkemenin intacıııa değin 
emanet suretile yatırılan 20 liranın müruru za
mana uğraınadığıııı iddia ettiği takdirde paranın 
kendisine verilmesi için lsmailin bu iddiasım pa
rayı verdiği daireye dermeyan ederek oradan is
temesi icab ettiğinin kendisine anlatılınasına ka
rar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

547 30 ·XII -1936 

Memleketine gitmek üzere Kemaha gelm4ı 
olduğundan ve burada ise namus ve haysiyeti
nin tahkir ve tehdid edildiğinden bahsile şikii

yette bulunan Saffet Kıratirnın Yüksek Reisliğe 
sunmuş olduğu tel yazısı encümene verilmekle 
Dahiliye vekiiletiııc gönderilm4ıti. 

Uel en karşılıkta: 

Saffet Kıratlının hiç bir suretle tahkir ve 
tehdide maruz kalmaımş olduğu ve bililis ken
disinin nıütekaid bir asker olınası itibarile hak
kında her türlü kolaylık gösterilerek Azizoğlu 
Hasanın arahasile Kemahtaıı Erzincana gönde
rildiği viliiyetiıı yazısına atfeıı bildirilmiştir. 

İ ca bı görüşüldiikte: 

Saffet Kıratlı tarafından ıııaruz kalındığı 

iddia edilen ve vekaletçe mahallinden yapılan 
tahkikat ııeticeııinde aslı olmadığı beyan olunan 
muamele lıakikaten vukubıılmuş ise bunu ya
panlar aleyhine mahkemeye ınüracaatta muhtar 
bulunduğunun kendisine bildirilmesine karar ve
rildi. 

Karar No. K. tarihi 

548 30 - XII - 1936 
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1 3 7 4 Şükrü Emin Kut.luk. Rir öğretmenliğe ta-
ı 44 ı Öğretmen. yini. 

Erbaa. 

.ı 

ı 
ı 

ı - ---~--- -~· ------- - - --

1993' Memed Ali. Birer hizmete tayin-
2 1 O 7: Aslanoğullarından leri. 

:Memed Nabioğlu. 
Hekimdede nıahall\'si. · 
Urfa. 

2041 · :ııustafa Uünesal. 
2ı 54! Süleymaniye Fetva ' 

1 
yoku~unda No. 7 ev-

I de. 
İstanbul. 

2077· Mustafa Nalçacı. 
2190 Nalçacıoğullarından 

Hidayetoğlu. 

Ahievran mahallesi. 
Kırşehir. 

Mülkiye rnektebinin yüksek derecede mezun
Jaı·ıııdan olduğundan ve Sanısun orta okulu 
türkçe öğretmeni ikeıı t•ski kanun mucihince 
tasfiyeye tfıhi tutularak 25 lira maaşla tekaüde 
sevkedildiğinden ve suircdPn bahislc bir hizmete 
tayinini isteyen Ş. Emin Kutlukun Yüksek Re
isliğe sunmuş olduğu arzuhal cncümene veril
mckle Maarif vekilietine gönderilmişti. 

Gelen karşılık ok undu ve icabı ~örüşü ldü: 

Şükrü Eminin 65 yaşında olduğu için bir öğ
rctınenliğc alınmasına imkfııı olmadığı bildiril
miş olmakla keyfiyetin hn suretle kendisine an
latılmasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

549 30 - XII - 1936 

fzmirin kurtuluş sıralarında milli kuvvetle
rt~ yurtlım dolayısilc sol kol ve sağ bilcği sakat 
kııluığımlaıı \'e boşta lmlunduğundaıı bahsile ka
pıcılrk veya evrak tcvzii memurluğu gibi bir 
hizmete kayırrlma..~ı :Mustafa Günesal ve karde
~inin mahkümiycti dolayısile kendisinin işe alm
ıııayı~ıııın uoğru olup olmadığı hakkında bir ka
rar verilmesi Hidayetoğlu Mustafa ~\falçacı ve 
geçinecek hi~ bir şeyi olmadığından bir işte 

kullanılması da l\'Iemed Ali taraflarmdan Yüksek 
Rcisliğ<' sunulup eııcümenc verilen üı; arzulıal

dc istcııilıncklc Inı arzuhaller cıkundu ve icabı 

güı·üşüldü: 

Vatandaşların gerek şalııslarıııa, gerek am
ııı.cyc ınütcallik olurak kanun ve nizarnıara mu
gu~·ir giirdüğü işlerden dolayı vaki olan şika

yetleri tetkik ile mükellef olan cııcümcnimizi 

yukarıda yazılı olan arzuhallerde bahsedilen di

lekler aliıkalandrrınayacağma göre bu dilekleri 

hakkında bir muamele yaprlm~ma imkan olma

dığının kenrlilerinc aniatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

550 30 - XII - 1936 



Arzuhal verenltıı;in 
adı, sam ve otur-

.!_11_(~, Ahnw<l kızı Zeliha. 
1278, Ha<>ı oğnllarnı<laıı 

Knllar köyü. 

1 
Yapraklı nahiycsi. 

' Çankırı. 

1269. İbrahim: 
1332 Mütekaid yüzba~ı. 

lstikliil lıarhi malul
lerinden 331/383 si
cil numaralı. 

ı 

i 

Arzuhal huliısaRı Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

=======--~-~~ 

Babasından bağlanan · Babası şehid Ahmedden dolayı bağlanan maa
şın müruru zamana uğranuş diye kesildiğinden 

, şikayet eden Çankırrum K u !lar kiiyünden Zeliha-
1 nın Yüksek Rcisliğe sunmuş olduğu arzuhalin cn-

maaşın kesildiğinden 

~ikfıyet. 

Malfıliyet maaşının 

yanlış bağlanmasın

dan şikayet. 

cümene verilmesi üzerine bu husus hakkında Mil
, li :Müdafaa ve Maliye vckaletlerile yapılan mu

habereler neticesinde son gelen karşılıklar okun-
1 duktan ve Milli Müdafaa vekfılctile Maliye vcka

letindcn davet edilen salfıhiyctli müdürlcrin ver
dikleri izahlar dinlendikten sonra icabı görü-

1 şüldü. 

Zelihanrn beş sene içinde istihkakını almak 
için müracaat etmemiş olduğundan dolayı muha-

, sebci umumiye kanununun 93 neü maddesi muci
bince alacağının Hazine lehine sakit olduğu an
laşılmıştır. Ancak bu kanunun 94 ncü maddesin
de beş sene zarfında istemiyerek müruru zamana 
uğrayan ~borçlar hakkında istihkak sahibieri mah
kemeye müracaatle mazeretlerini ispat eyledik
leri takdirde istihkaklarının ayni kanunun 59 n
cu maddesi hükmüne göre tesviye olunacağı ya
zılı olmasına göre Zelihanın da bu şekilde mah
kemeye müracaatlc mazeret ilaını aldığı takdirde 
istihkakının tesviyesi iea.b edeceğinin kendisine 
aniatılmasına karar verildi. 

.Karar No. K. tarihi 

551 30-XII-1936 

Sakaryada aldığı yara neticesi sakat kala
rak beşinci dereceden malfı.len tekaüd edilmiş 
ise dr maaşının hesalıında kanunun 26 ncı mad
Üesindeki lıükınün yanlı.5 tatbik edilmesi gad
rini mııcih olduğundan lıalısih' ınaaşıııın bu 
hükme göre çoğaltılmasını iste~·en mütekaid 
yüzlıaşı lbralıinıin Yüksek Reisliğe sunmuş ol
duğu arzuhal encümenc verilmekle Milli l\lü. 
dafaa YekaJetine gönderilmişti. 

Celen karşılık üzerine encümcne davet edilen 
Diva~ı muhasf'hat rPisi hazır olduğu halde icabı 

' görüşüldü : 

M:ütekaid yüzbaş İlırahimin dileği, esas iti
barile Dördüncü kolordu kumandanlığmdan ma
lfılen mütekaid General Emin hakkında tatbik 
edilen muameleye kıyasen kendisine de malUli-
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. ! ' yet maaşı verilmesini istihdaf etmektedir. Ge-
neral Bınine bağlanan maaş hakkında tatbik 
t•dilı•ıı ınunıııı>lcniıı ~fırayi .ı .. ,·lı•tt:<· vl'rileıı 

18- VII- 1933 tarihli karara ınüsteııid olduğu 

anlaşılınasma göre İbralıimin de bu dileği hak
kında oraya müracaat etmesi lazımgeleceğinin 

kendisine bildirilmesine karar verildi. 

1 954~ Aziz Akalrn. 
20ö4 Emekli yarbay. 

Bay Sungur sokuk 
No. 126. 
Pangaltr - Hamam -
İstanbul. 

Tekaüdünün derece 
; üıerinden yapılması. 
1 

Karar No. K. Tarihi 

552 30 - XII - Hl36 

Yapmış olduğu vatani hizmetler esnasında 
astm, anfüzem ve kalp lnılıram gibi hastalıklar 

kazanmış olmasma rağmen kıdem üzerinden tc
kaüde sc\·kedilmiş olduğundan halısile vazi~·t•ti 

nazara alınarak tekaüdünün derece üzerinden 
tadilini istcyPn emekli yarhay Aziz Akalının 
Yüksek Reisliğc sunmuş olduğu arınhal t>ncüme
nimizc verilmekle 1\Iilli Müdafaa vekaletine gön
derihııişti. 

Gelen karşıiıktu: 

Azizin enelce daülbühur nöbeti geçirdiğine 
dair dosyasında tabib raporu varsa da Gülhane 
lıastanesindP yapılan miişahedc esnasında iiy
le bir ııöbetc tesadüf edilmediği ve binaenaleyh 
Azizin bu hastalık dolayısile terfih edebilmesi 
i<:iıı halen de bu nöbete maruz kalmakta oldu
ğıuııı gösteren fcnni vesika ibraz etmesi Hizııııge
lreeği ve kf'ndisi fıtrk illetinden muztarih oldu
ğunu iddiıı eylemekte ise de bunun da derere~'c 
g-irehilın<'si için tardid netiecsi (Hurucu batm) 
derecesinde fıtkı kebire dııçar hıılunmuş olması 

icab etmekte olub dosyasmda ise bu şekilde fıtr
ka musab olduğunu gösteren bir rapor bulun
madığı ve yine son raporunda anfizem hastalı

ğı kaydedilmiş ise de dereceye girebilmek için 
hu arrzanın da müzmin bronşit ve uzvi kalp has
talığı ile ihtilat etmiş olması iktiza edeceği bildi
rilmiştir. 

İı•ahr giirüşüldükte: 

Azizin iddia ettiği arızalıırın emraz cetveline 
uygun hulıınmadığr ve bu şekle göre kendisi
ne derece üzerinden maaş tahsisine imkan ol
madığı anlaşılmış ve şu kadar ki yukarıda ya
zıldığı üzere bu arızaları kanuni şekilde tevsik 



l ı Arzuhal verenlerin 
z ! adı, sanı ve otur

duklan yer 
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1 20 Jl Memed Eftal Kurd. 
I 260 Leblebici mahallesi 

Oruncak S. No. 2. 
' Ankara. 

J 386. İbrahim ve ar. 
1456 Mütekaid kolağasr. 

Erzincan. 

i 
ı 

Arzuhal hulas88I 

a 

Encümen karaıı. ve ne sebepten verildi~· 

1 etmek suretile her vakit merciine müracaat ede
rek hakknn istemesi mümkün bulunmuş olmak
la buralartnm kendisine anlatılınasına karar ve
rildi. 

ı Karar No. K. tarihi 

ı 553 30 - XII- 1936 

Muallimlik meslekin- 15 yıl muhtelif mektebler öğretmenliğinde bu-
de istihdamı lunduktan sonra bazı zaruretler icabı olarak mes

lekten ayrıldığından ve saireden bahsile Maarif 
hizmetinde istihdamını isteyen Eftal Kurdun 
Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arznhali cncü
mcne verilmekle Maarif veki\lctine gönderilmişti. 

Eski hükümlere göre 
bağlanan maaşlarm 

arttırılması. 

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı görü
' şüldü: 

Çatalcanın Yassıvİran köyü öğretnwııi iken 
meslekten kendi arzusile çekilmiş olan Efdalin 
bir öğretmenliğe tayin kılınmak üzere Manisa vi
layeti emrine verildiği anlaşılmış olmakla oraya 
ıİıüraeaat etmesi lüzumunun kendisitır bildiril
mesine karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

554 30-XII-1936 

Barcm kanunu meriyete geçtikten ııonra te
kııüd edilenlere dolguıı maa~ verilerek terfilı

leri temin edildiği halde kendileri gibi <'ski hü
kümlere göre maaş bağlanmış olanlar aldıklal'I 

1 cüzi maaşlarla gcçinemcyerek zaruret içinde 
i kaldıklarmdan bahsile bu vaziyetleri ııazara alı

narak kendilerinin de yeni alıkanı dairesinde 
terfihl<>rini isteyen mütekaid binbaşı Veli ile ar
kadaşlıırınnı Yüksek Reisliğc sunmuş olduğu ar
zuhal encünıenc verilmekle Maliye velialetine 
~önd11rilmişti. 

Gelen karı;ıılrk okuııdu ve icabı görüşüldü: 

Arzuhal ııahiblerinin tekaüd edildikleri za
man meri olan hükümler daire~iııde kendilerine 
nıü~talıik oldukları maaşlar bağlanmış olması

na ve bu gibi eski hüküınlere göı·e tckaüdc sev
kcdilmiş olanların maaşlarıııa 1683 sayılı ka
numın 57 nci maddcsile yapılınası kabul edilen 

zamlar da tanıarnilc verilmiş bulunmasma naza-
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2 I 3 2 Ahscn Çelik. 
2246 Yemenli. 

Mütekaid askeri kay
makam. 
Bilecik. 

1939 Muharrem. 
I 7 3 4 Mustafaoğlu. 

Velan köyünde. 
Çnpakçur - Bingöl. 
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Arzuhal hu!Asası Endimen karan ve ne sebepten Yerildiği 

Yol masrafı veril
mek suretile Sanaya 
gitmesine müsaade 
!'dilmesi 

Kesilen maaşının tek
rar bağlanması. 

ran bu maaşlarm yeni alıkama tevfikan arttı

rılınasma kanuni imkan görülmcmi~ olmakla bu
rasmın kendilerine anlatrlmasıııa karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

555 30 - XII- 1936 

Kendisinin Türk ordusunda yaptığı hizmet
lere karşı kaymakamlığa kadar terfi ettikten 
sonra tekaüd edilmiş olduğunJan hahsile meın
leketi olan Sana da lıanıisiz kalan çoluk ve ço
~uğuının yanına giderek hayatnun sonunu ora
da geçirmesine müsaade olunmasım ve tekaüd 
nınaşının toptan verilmesi kanuna uygun olma
ınıısımı göre ~·ol masrafına tekabül edecek ıııik-

1arda para verilmesini istey!'n Yenwnli Ahsen 
Çelik tarafıııdan Yüksek Reisliğe sunulan arzn
hal eııcüınene verilmekle okımdu ve it>abı görü
üldü: 

Alısen Çeliğiıı istediği surette para verilme
sine nwvzuatııı müsaid bnlunrnarnıısrna ve rnev
zu:ı t haricinde tediyatta hıılıınulmasr da miirn
kiin olmnmasına göre bu hıısu$taki dilr.ğinin ~'<'

riııe getirilemeyereğinin lwıııli~irw nıılatılmnsrııa 

karar verildi. 
Karar No. K. tarihi 

556 30 - XII - 1936 

.Taııdarmıılıktan 640 kuruş maaşla tckııüıl 

edilmiş ve rm seııeliği birden vı~rilPıı rnaa~ı ke
silmiş ise de on scncyi f!uktan ikrnal ettiğinden 
ve zarmd ic;indc buluııduğundaıı bahsile kesi
lı-n ınıiaşının tekrar hağlaıırnıısıııı istcy<>n l\fus-
1 afaoğlıı ~fıılıarrenıiıı Yiiksı•k RPisliğe sıınınıış 

oldıı~·u arzuhal eıiC'iiıneıw verilmek!" okumlıı ve 
ira hı görüşüldü: 

Muharrcnıiıı tahsis edilen tekaüd ınaaşıııııı 

on scııeliğiııi lıirdcıı al:ıı·:ık ııl:ikasmı kt·snıiş ol
ınıısma Ye bn gibi maaşların on sene sonra tek
rar tahsisine de kanuni inıkiiıı bıılunmıımasma 

g-iirc dild~i yerine g-etirilemı>yeceğiııin lu•ndisiııe 

ıınlrıtılmasınn karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

557 - 30- XII -1936 
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6908 Eski orta mekteb mü- masından ve maa~ ve-

dürü. rilmemesinden §İkil-

Tarsus. yet. 

Tarsus orta ıııekteb direktörlüğünden veka
let eını·iııc alındığından ve bunun sebebini ve
kaletten sormuş ise de cevab alınadığı gibi ve
kiılct emrine almanlara hizmet müddetlerine gö
re maaş verilmesi 1777 numaralı kanunun 3 ncü 
maddesi iktizasrııdan olduğu halde bunu da ver
mediklerinden bahsile şikiiyette bulunan Tay
yarrıı Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal 
eneümenc verilmekle Maarif vekaJetine gönde
rilmişti. 

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı görü-
1 şüldü: 

Tayyar hakkında mahkemece verilen meni 
muhakeme kararı üzerine vekiilet emrine aid açık 
maaşları tamamile tesviye PdilerPk kendisinin 
Antalya lisesi öğretmenliğine ta~·in edilmiş oldu
ğu anlaşılınakla keyfiyetin bu suretle Tayyara 
bildirilmesinP karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

fi58 30 · XII . 1936 

~--1--------l---------------~--
2010 Ömer. 
2 1 4 4 l\lücellidoğullarındaıı 

İcra memur muavini 
Bekir Yılmaz vasıta
sile. 

i Çorum. 

Meccanen bir rnekte
be kayid ve kabulü. 

Ankara Gedikli küc:ük zabit hazırlama mek
tebinin ü~ senelik tahsil müddPtini bitiı·erek 1933 
senesinde şehadetnanıe almış olduğundan bah
sile t.'llısilini ikmal i~in Çorum Kü~ük sıhhat 

mektebine, sanatlar mcktelıine, iş yurdu ve sa
i-re gibi müessese mektehlerinden birine mecca-

1 nen kayid ve kabulünü isteyen Nurioğlu Örne
rin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal en
<'Ümenimize verilmekle okundu ve icabı görü
şüldü: 

Vatan evladmm liızrmgelcn vasıf ve şartlarr 
haiz olmak surctile istediği mektehe girmesi için 
hir mi\ni olmamasma ve eneümenimizin ise hu 
gibi dilekiere delillet etmesine imkan bulunma
masına göre Nurioğlu Önıerin haiz olduğn evsa
fa müsaid ve tahsil dcreecsine nyguu olan hir 
mektebc knyid ve kabul edilmesi için vaktinde 

' ve usıılü dairesinde doğmdan doğMlyn mcrciine 
müracaat etmesi li'izımgeleceğinin kendisine bil
dirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

559 30 . XII . 1936 
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M. Özgel 
Kasalı llyas 
lesi İskele 
No. 20. 

ıııahal

raddt"sİ 

İstanbul - Samatya. 

1 
1 

1 

i 

1. 
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Arzuhal hulisası 

Hakkındaki Şiıra 

kararının tetkikı. 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Bor kazasında lnhisarlar müdürlüğünün ta
kib ve tahsil memuru iken sebebsiz yere hizme
tinden çıkarıldığından ve Devlet şurasına müra
<'aat etmiş ise de ])pavi dairesince arzuhali üze
rinde esaslı incelemeler yapılmayarak davası 

reddedildiğinden bahsile dosyasının cclbi ile 
işinin yeniden tetkik edilmesini isteyen 11-1. Öz
gel imzasile Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal 
encümene verilmekle okundu ve icabı giirüşüldü: 

Devlet şurası Deavi dairesinin kazai vazife 
gören müstakil mahkeme sıfatı ve salahiyeti ile 
mücehhez olduğu Yüksek Meclisin 803 numa
ralı kararile teyid edilmiş olmasına göre buradan 
verilen karariarnı encümencc tetkikına ve bina
enaleyh M. Özgelin dileğini yerine getirrneğe im
kan olınadığmm kendisine anlatılınasma karar 
verildi. 

Karar No. K. tarihi 

560 30 - XII - 1936 
--1--- ------ ----------- -----1--------------- ----------1----------------------------

487 ' Halid Uluer. 
518 Yarbay. 

ll. ko. muayene he
yeti kimyageri. 

Tahdid muamelesi
nin tccilile terfiinin 
933 senesinden mu
teber olmak üzere 

1 

i erası. 

1933 senesinde cczaeı sınıfında ve 1934 sene
sinde de kimyager sınıfında terfi d~recesine gir
miş iken vekilietin terfi defterine ithal etmemesi 
dolayısile iki sene mağdur edildiğinden ve bu
nun neticesi olarak tahdidi sin kanununa tcvfikan 
ayrr bir mağduriycte daha uğrayacağrııdan ba,Jısile 
tahdid muamelesinin bir sene tccil edilerek kim
yager kadrosuna ilaveten konulacak miralaylık
tan istifade ile 1933 senesinden muteber olmak 
üzere terfiinin İcrasını isteyen kimyager Yarbay 
Halid Uluerin Yüksek Rcisliğe sunmuş olduğu ar
zuhal cncümene verilmekle Milli Müıiafaa veka
letine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okunduktan ve vekaletten da
vet edilen salahiyctli müdürden de bazı cihetler 
hakkıııda lazımgelen izahlar alındıktan sonra ica
bı görüşüldü: 

Halid Uluerin son -tetkik mercii encümenine 
de müracaat ettiği ve bu eneümence işi incelenerek 
dileğinin kaııuna uygun görülmemesinden dolayı 
reddcdildiği ve keyfiyetin kendisine tebliğ kılın
dığı anlaşılmış ve vekilietin karşılığı münderica
trna ve şifahen encümene verilen izahiara göre 
son tetkik mercii eneümeninin kararı encümeui-
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1607 Celal l<'erdi. 
1 788 lstaııhul lisesi direk

törü. 

782 
831 

, Nuri Onur. 
Kabata§ lisesi di
rektörü. 

ı fstanbul. 

~I. Hayri <_:o ra pçr. 
İktısad han k ası kar
şısında Alnıoğlu M. 
Şükrüdeıı. 

Konya. 

-1~ 

Arzuhal bulasası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

-~---~ -~~~~--~ 

1 

Aldıkları pan..~iyon 

ücretlerinin lıir kıs

ınıııın geri alınnıa~ 
sımlan şikayet. 

-i------ -
Hizmetinden çıkarıl
dığından şikayet. 

nıizce de muvafık giirülmüş olmakla dileğinin 

yerine gctirilnım:ı.ine kanuni imkan olmadığının 
Halid Uluere bildirilmeııine karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

561 30 - Xll - 193li 

Kabata:;; ve lııta11bul liseleri pansiyo11 müdü
rü sıfatile tav:r.if edildikleri hizmetlere karşılık 
olmak üzere alım~ oldukları tiO liraılan ilıaı·et ay
lık ücrctlcri11 leyli mekteb müdürlerine tahsis 
edilen makanı ücretinin azami haddini ge.;diği 

içtilıadma istinaden Di vam mulıasobatın verdiği 
bir karar ve ziınınet ilanılarilc yüz lirayı ge.;en 
kısımlarının mccmuwıuıı maaşlarından kesilmesi
ne başlandığınılan şildyet eden Celal Ferdi ve 
Nuri Onur taraflarından Yüksek Rcisliğc suııu
lub encümcne verilen arzuhal üzerine Maarif vc
kiileti ile Maliye eneümcninin bu huııUBtaki nok
tai nazariarı anlaşılılıktall so11ra keyfiyet ellcü
mclliıııizce müzakere olundu: 

Maliye encümeninin karşılığmda da beyan edil
diği üzere arzuhal sahilılerinden istirdad oluıı
makta olan ücret farkları Divanı nıuhasebatın ka
nunu malısuııuna tcvfikan vermiş olduğu ilanı 

hükmüne müstenid olub, bu gibi Divan il&mlan 
hakkında temyizen tetkikat icrası Divanı mulıa
scbat heyeti umuıııiyesine aid olduğundan arzu
hal sahibierinin arzuhallerinde yazılı müddeala
rını serdetmek surctile oraya müracaat ederek 
temyiz haklarını istimal eylemeleri liizııngelmek
te olduğunun ve bin.aenaleylı, teikik meroü kanu
nen muayyen olan bu işte encümenimizce karar 
ittilıazına iı:nkıl.n olmadığının kL·ndilerine ania
tılmasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

562 30-XII-1936 

Koçhisar meııılehası kantarcılığında bulun
duğu sırada yeni yazıyı bilmediğinden dolayı hiz
metiliden çıkarıldığından ve saireden bahsilc ge
çen hizmetlerine göre ya tekııüd ıııaaşı tahsisini 
veyahud bir hizmete tayinini isteyen Memed 
Hayrinin Yüksek Reisliğe sunmU§ olduğv. arzu. 



Arzuhal verenlerin ' 
adı, sanı ve otur

dukları y(·r 
Arzuhal h;ılMıuıı 

Re is M. M. Kati b 
Giresun İstanbul Samsun 

1. Sökmen Z. Kammursal lll. Ulaş 

Aza Aza Aza 
İstanbul Isparta Siird 
A. Barlas l. Deıniralay Ş. Süsoy 

ıa 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

' hal encümene verilmekle Gümrük ve iıılıisarlar 

vekaletine gönderilmi§ti. 
Gelen karşılık okunduktan ve eııeürnene da

vet edilen lnlıisarlar ~ulıesi müdürünün v~rdiği 
ı izahlar dinleııdilüen sonra İcal.ıı giirü~üldü: 

Merned Hayrinin lıir müddet ınaaşlı ve bir 
müddet tc ücretli hizmetlerde istihdam edildiği 

ve vaziyetiniıı tekaüd maa§ı tahsisine ınüsaid ol
madığı ve şu kadar ki alıiren 20 lira ücretle 
Breğli iııhisarlar idaresi odacılığına tayin kılı-

, narak orada çalrştırrlrnakta hulundnğu ve bu su
retle dileğinin yerine getirildiği anlaşılmış ol
makla keyfiyetin kendisine hildirilıncsine karar 
verildi. 

Karar No. K. tarihi 

563 30- XII -1936 

Aza Aza Aza 
Bursa Gazi Aııteb Gümüşane 

Al. F. Gerçeker M. Şahin ~-Erdoğan 

Aza Az n Aza 
Ordu Sıvas Zonguldak 

lsmaı"l Çamaş Z. Başara R. Dinç 
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2086 Ali Naki. 
21 99 Mütekaid binba§ı. 

Karakol çıkınazı No.: 
18. ! 

!stanhul Kızıltop- i 

rak. 
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.Arzuhal hulasası 

Bir kısım mevdua
tını vermediklerin
den ve aldığı para
dan da vergi kes
tiklPrinden şikayet. 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

~--------~-----~----
Devlet demiryolları memuru ikPn yaş tahdi

dinden dolayı memuriyetten ayrılmış olduğundan 
ve halbuki mahsusi kanuna tevfikan t.ekaüd san
dığından verilen ikramiyeden fuzuli olarak vergi 
kesildiği gibi sandıktaki bir kısım mevduatı da 
iade edilmediğinden şikayet eden Ali Naki tara
fından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal encüme
ne verilmekle Nafıa vekaletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı görü
şüldü: 

Naki 1818 numaralı kanunla Nafıa vekaleti 
teşkilatma geçen inşaat memurlarına verilen Dev
let yardımından istifade ettiı-ilmesini istemektc 
ise de bu hususun tahakkuku, teşkilat veya tevhid 
veya teadül kanunile tekaüd sandığı dışında bı-

1 rakılınasına veyahud yine bu kanunla Nafia ve. 
1 kaletine raptolunub 2454 numaralı kanunun me

riyet tarihi olan 1 haziran 1934 tarihinde müs
tahdem ·bulunmasına ve bu tarihe kadar da ta-
sarruf sandığı aidatını tamamile vermiş olma
sına mütevakkıf olub halbuki Nakinin bu iki 
şarttan hiç birini haiz olmayıb yaş tahdidi do-

, layısil e 1936 tarihinde vazifeden ayrıldığı: ve 
sandıkıla hiriken mevdııııtile sandığa iştirak müd
detine göre tahakkuk eden t.azminatı verilerek 
alakasnun kesildiği ve aldığı paradan vergi k<'
silmesine gelince, bunun da mevcud alıkama müs -
tenid olduğu anlaşılmış ve binaenaleyh yapılan 
muamele mevzuata uygun bulunmuş olmakla şi

kayetinde bir isabet görülcmediğinin kendisine 
anlatılınasma karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

~ , 664 4 - I - 1937 
--i-------- ---------1-·---- -----------1 ---·----·---------- --- -------

. Ölü kocasından do- : Vazife başında malUl olması hasebile hir mik-l315i Necibe. 
13f91 

Ölü muhafaza me
ımı ru Ü kk aş karısı. 
Kozluca mahallesin

i de. 
1 nazi Anteb. 

layı maa§ bağlanma- • tar para verilerek alakası kesilen kocası Ökkaşın 
sı. vefatı üzerine muhtaç bir halde kaldığından bah· 

sile kendisile yetimlerine maaş bağlanmasını iste-
yen Necibenin YüksPk Reisliğe sunmuş olduğu -
arzuhal encümene verilmekle Gümrük ve inhisar
lar vekiiletinc gönderilmişti. 

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı görü
şüldü: 
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Arzuhal hul&ııaııı i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Okkaşın 1683 numaralı kanunun kırk üçün
cü maddesine uygun olarak maluliyeti tcbcyyüıı 
etmesine ve hizmetinin ise on üç yıldan ibaret 
bulunmasına mebni bu kanunun 26 ncı maddesi 
hükmüne tevfikan kendisine 675 lira ikramiye 
verilerek alakasının kesildiği anlaşılmış ve bu 
hale göre yetimlerine ayrıca maaş verilmesine ka
nun! imkan bulunmamış olmakla keyfiyetin Ne
eibeye anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

lQ311 
1084 

------- ~1---------------·---·-
Nuri • Şehid Srtkıdan do-

565 4 - I - 1937 

Muharebede şehid düşen Sıtkıdan dolayı ka
nun! istihkakları olan maaşın şimdiye kadar bağ
lanmadığından şikayet eden Nuri ve Necati ta
raflarından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal en
cümene verilmekle M. M:. vekaletine gönderilmi~
ti. 

ı 

Değirmeııcioğlu. layı maaş bağlaııma-

Sakıırca Örenköyü sı. 

Orta nahiyesi. 
Çankırr. 

! • 

2088 Sadık Savtekin. 
220 ı Bozkurd mahallesin-
2081 de Orta sokakta No. 

2 1 q 4 :n üst katta. 
Ankara. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Sıtkının ııııhadet keyfiyeti tahakkuk ve baba
sının ınuavencte muhtaç olduğu tesbit ettirildi
ğinden, babasile yetiın oğluna kanuııen ınüstahak 
oldukları maaşların tahsis oluııduj:;'lı aıılıışılıııı~ 

olmakla mahalli malsandığıııa müracaat etmeleri 
lüzunıunun arzuhal sahibierine anlatılınasına 

karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

566 4 - I - 1937 

Tekaiid maa§Imn 125 lira üzerinden tadilen 
tashihi lazımgelirken yüz lira ÜzPrinden veril
mekte olduğundan bahsile bu maaşın tadilini is
teyen eski Kırşehir mebusu Sadık Savtekinin 
Yüksek Reisliğe sunub eııcümenc verilen arzuhali 
üzerine Divaıır muhasebatrn bu husustaki mütale
ası alındıktan sonra keyfiyet müzakere olundu : 

Sadık Savtckinin mebuslara 125 lira üzeriu
den telmüd ıııaaşı tahsisini kabul eden 1613 sayılı 
kanunun meriyetinden evvel mebusluğu ge~ıııiş 

! ve sonradan kabul eylediği memuriyet esnasında 
· da bu miktar üzerinden bir maaş alınaınış olma
sına ve her ne kadar ahiren neşredilen 2941 nu-
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Arzuhal h ulAsııır. Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

maralı kanun ile birinci ve ikinci devre Büyük 
Millet Meclisi azalarına 125 lira üzerinden teka
üd maaşı tahsisi kabul edilmiş ise de bu kanun 
neşri tarihinden muteber olup Sadık Savtekinin 
ise 1613 numaralı kanunla mebuslara itası kabul 

' edilen tahsisatı almamış ve 2!l41 numaralı kanun
dan evvel tekaüd edilmiş bulunmasma göre teka
üd maaşının 125 lira üzerinden tadiline kanuni 
imkan görülmemiş olmakla Kefiyetin bu suretle 
kendisine anlatılınasma karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

567 4- I. 1937 

---ı-------------------- -i-----------:------:-----.-----------------::-----. ---~-
]_S!J_2 Sıddık. · Maaş veya ikramiye Bır çok hıır.metlerde bulundugıtndan VI\ şımdı 
200 ı. Tapu tıılırir odacısı. verilmesi. ise muhtaç bir halde olduğundau hahsile kendisi-
2255 Iğdır. ne maaş bağlanmasıııı veya ikramiyıı verilmesini 
2372 isteyen Şükrüoğlu Sıddıkm Yüksek Reisli~re sun

muş olduğu arzuhal ile çektiği tel yazısı eııcüme
ne verilmekle okundu ve icabı görüşüldü: 

------ -·-·---·- 1·~- ---~- --

ı 242 Zekai Erkmen 
-1 303i Ziraat memuru. 

1 1 69; Pulatlı. 
12 ı"7 1 

Ahmed. 
Eski başkatib. 

ı ı 39 Beyşehir. 
ı 196' Nöber. 

1 

Ölü Rahmi karısı. 
Küçük Lilnga tranı
vay durağında No. 
125. 
İstanbul. 

' 
Şıi.rayi devletçe red
dedilen işlerinin tet
kikı. 

Sırldıkın ifa etmiş olduğunu arzuhalinde birer 
birer tadad ettiği hizmetlerin hiı: biri kanunen 

' kendisine maaş tahsisini veya ikramiye verilme
sini istilzam edecek işlerden olmamasına ve ka
nunun tayin ettiği hükümler dışında muamele 
yapılmBSma da imkan lmlunmaıııasına göre dileği 
yerine getirileıııeyeceğiniıı kendisine anlatılması
na karar verildi. 

Karar No. K: tarihi 

4. I- 1937 

Ölü kocasından dolayı bağlanan maaşm adi
yen tahsis edilmiş olduğundan bahsile bu maaşnı., 
kocasının vazife başında ölmüş gibi itibar edile
rek ona göre arttırılması hakkında Nöber, mah
kfımiyeti haysiyeti nıulıil suçlardan ad dedi lerek 
avukatlık ctnıesiııe müsaade edilmemesinden şi

kiiyet eden Ahmed ve hususi idare ziraat nıcmur
luğundan umumi muvazeneye bağlı ziraat me
murlu~na geçerken geri alman yirmi günlük 
maaşrmn geri verilmesine dair de Zekai Erkmen 
taraflarından Yüksek Reisliğe sunulup (•ncüıııc

nimize verilerı arzuhaller, aid oldukları vekalctle
re gönderilmişti. 
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Arzuhal hulasası i Encümen karan ve ne sebepten verilditi 
< dukları yer L 
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Re is M. M. Kati b 
Gireımn İstanbul Samsun 

1. Sökmen Z. Karanıursrıl M. Ula§ 

Aza Aza Aza 
Gümüşane İstanbul Isparta 
Ş. Erdoğan Ali Baı-las 1. Demiralay 

Gelen karşılıklarda : Bu arzuhaller sahibleri-
' nin Şılrayi devlete de müracaat iıdeı·ek davaları

mn reddedildİğİ bildirilmekle icabı görüşüldü: 
Şılrayi devlet Deavi dairesinin kazai vazife 

gören müstakil mahkeme sıfat ve salalıiyetile 

müeelıhez olduğu Yüksek Meclisin 803 numaralı 
kararile teyid edilmi§ olmasına göre buradan ve
rilip kati ve nihai mahiyeti haiz olan kararların . 

! cneümenimizee tetkikine imkan hulunamamış ol
makla arzuhalleri üzerine yapılacak muamele 
kalmadığının kendilerine anlatılınasına karar ve
rildi. 

Karar No. K. tarihi 

569 4 - I - 1937 

.Aza Aza Ala 
Bursa Denizli Gazi Anteb 

Jl. Ji'ehmi Gerçeker Şefik Türsan M. Şahin 

Aa .. 
Malatya Sifıd 

O. Koptagel Ş. 8ilsov 



ıs 
CE - .2 

Ar1illhal hulisasr Encümen kararı ve ne ııebeptcu vcrilıiifj;i 
Ar1illhal verenlerin 
adı, sanı ve o~uı·

dukları yer . _, 
-=-~-=-.o--=--=.=,~-.o--·--,---o..--,. -;o co.--=---~~--

1 226 Ht•da<l Ataman. ' Bir mua-llimliğe ta- ! Galatasaray mezunu olup bir ~ok ınııallim-

1 2 ~ 5 Ü~rd H lt' ll I'C ya~-

g-an. 
Aptalcamii karşısın- ' 
da No. 39. 
Bursa 

yi ni. 

.-.-----·----------ı ,. 
1 244 Osınaıı Kaymak. : Bıılpıristaiıdaıı gP 

ı J05 Sivrihisar caddt>si , tirdikleı·i ıl'addl'lm· 

ı 795! No. 71· 
ı ROrı' Eski~elıir. 

852 
· Adeın Osıııaıwğlu. 

901 
(i(içmen. 
Plernc ma. 
Gönen. 

de. 

i~iı. ıııı.ı:ıfiyet i~tc

diklerine dr.ir. 

liklerde bııluııdıığıı gilıi vataııi hi;r.mctler de ifa 
ctıni~ olılıığundan ve saireden lıalısilc yine bir 
ınualliıııliğe tayinini isteyen Scdad Atanıanın 
YüksPk Rcisliğc sıınııııı§ olduğu arzuhal eıwüın<>
nc vcrilnwklc l\faaril' vckfılctiııc giiııderilıııi§tİ. 

<ieleıt kar~rlık okııııılııl;t.an sonra iealır giirli
şüldü: 

SPda<l Atanıaııııı, :ırwlıalinde dı• yazılı oldu
ğu üıwrc, ı•vvclcc lstiklfıl ıııahkı•nıPsi karıırilı• 
milli hudud dıljina c;rkıll'llıhğı aıılaşılnıı~ olduğun
dan ve gPr~i kendisi lstiklal ın:ıhkenıesiıH'I' l)('
raat ettirildiii;ini iddia e,vlı'ınl'kie ise de bu lııısıı
sıın tcvsikı ieah etıııekte olup hu iddiasım tevsik 
Pttiği takdirıle istilıdaıııııır ınaııi lıiı· hali kalma
mış olaeağrııdan dilı•diğ-i g·ihi lıir ıııııallinıliğt• ta
yini içiıı evvel ımıirde lııı eilıetiıı ieslıiiilı> ona g·ii
re vekiliete müracaat etmesi laznngcldiğiııiıı kı·ıı

disiııe ıııılııt ılınasına karar verildi. 

Karar No. K. taı·ilıi 

570 5-1- W37 

Bulgaristandan yurda g-cli~ll'riııdc kımduracı
lığa ve saraçlığa aid olaı·ak g-etirdikiPri iptidai 
maddeler iııin muafiyet isteyl'n göçmen Adenıle 
Osnıaııın Yüksek Reisliii;e suıınıu§ oldukları arzu
hallPr cııeiiıncııe Vl'rilıııekle okuııdıı ve iPalır g-ii
riişüldii. 

2510 sayılı iskilıı kaıııınıınıııı ::11 ıwi maddesi
nin lıirim•i B frkrasmın 4- I- 1937 tarihinde 
Yüksek Mcı·lis~c kabul edilm tefsiriwle: «Büyük 
ve küçük lıütün sanat erbabrnın kendi sanatlan
na mahsus getircceklt•ri ınasııuat n· iptidal ıııHd
delerin altı bin lirııya kadar olan miktarı gümrük 
resıııilc lıir dı>faya ıııalısııs olmak üzere sa ir lıiit.üıı 
teklif ve resimlerden nıııaftır» denilmesine w 
tefsiri hükiimlcrin miitı·k:ıddinı lıi\disclcre de şa
mil olınasırııı g-Öre arzuhal sahibierinin flilı-ldPr·i 

lıfısıl olmıı~ olılıığıııınn kendilerine hildiı·ilınPsiııc 
karar verildi. 

Kıımr No. ı.;. laı·ilıi 

571 5- I -1937 



-19-

o; Arzuiıal \·crcı;lerin 
~ ~ adı, sanı ve otur- Arzuhal hul&ııası Encümen kararı ve ne sebepten ,·crildiği 
!; dukları yer 1 . 

~~--.,....-----=:--~-=-':'""""--.--=:-=-=----~-------- ------- --··----- -------------~--.-------~--~---otft3' 

ı ] 4 7 ~ı· ı· if Emek 

ı 20 .j Pazar yolu, Çl'~ıne 

ı;ıkınau No. 14. 

Kadıkij)· - tstaulıııl. 

f8:l Rifat Uiiııal n• ar. 

<J:l2 Yı•ııi ınahııllı•ıle. 

1028 ~iııoh. 

1 llS 1 

/1)4 

Hiınnıt•t ve ar. 

Doğaııheyli kiiyü. 

Saiuıbeyli. 

841 Ahmed Sanıııucı ve ' 

1 '23')' ar. 

1 296 l\lı•rzil'oıı. 

Rıza. 

'l'opal Alioğlıı. 

'l'rahzoıı. 

Siiıner lınıık sosy<'t<'- Nazilli basma fabrik:ısı gravöı· i~IPriııdP ilı-

siııdt• ~alı~ınasıınıı ll··: tisas hfı.sıl etmek i~iıı Hns)•aya giinderilıııi~ ise de 

1111111. 

Haziuı><len satın al-

ılıklan ıııallm·pı t.ık

sitleriııi vert•ıııt•dik

lı·rine dair. 

i 
i 

ı 
1 

bir disiplin (•czasııı:ı ıığratılımısı üzt•rim• nı••nı

lekete çağırıldığındaıı ve lıiznwtı• alııınıatlığındaıı 

bahsilc basma fııbrikası ~alıı;;ma zanıaıııııa kadar 

Siimrrlıank sosyl'tt•siııde ~alışıııasıııııı tPıniııiııi 

istPyrıı ŞPrif EmPğin Yiiksek Rı•islif,:P sıııını11~ 

olduğu arzuhal Kıwiimeııc v .. ı·ilnwkh• lktısaıl 

vPkfıl<'tiııe giiııderilıni~ti: C:l'iı·ıı kaı·~ılık nkııııdıı 

\'e iı·ahı giiriişiildü: 

Şerif gın .. ğiıı t.aJısili t•sııasıııdn disipliııl' mu

halif aii;ıı· haı·ı·k<>ttc bulnııdıığııııdan <'PZlH'll ve 

ıliğı•r t.alt>hı•yi de o ı.:ihi lııılkı·ılıo11 si.nınn1l'll ı.:ı•ı·i 

~ağırılmı~ olduğu \'(' ••nakınııı taznıiııat alııım:ık 

i~in ınahkı•ını•ye \'Prilnu·k Üzl'rr hıılunduihı aıı-

laşılmasına g(irP ılilP,ği hakkınıla t'ııciiml'nt·l' 

yapılarHk muam<'le olmadığıııııı krnrlisiıw bil

dirilnwsiııe karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

572 5- I- HJ:l7 

:\[ulıtt,Jiı' tarilıll'ı'dl' llaziıwdl'ıı taksiti!' sn

tın alıııı~ oldukinn gnyriııi<•ııkıılll'ı·iıı taksit l••ı·i

ııi VPI'!'llll'llll'ktl' oldııklanııdaıı \'1' sııireılı•n hah

~ill• '-'eri kalan lıuı·t~larnınl il fl'i .\hnwd Haınaıwı 
, . ., al'iuıdaşlarıııııı ~lı·rzifoııdaıı, Hazineden sır

tm aldıkları nraziniıı taksitlerini tııhsil iı;in ~f:ı

li~·ı'I'P ın:ıllarııın koııulnn harzin durılnrulınası 

Hiııınwt \'P al'iwılnşhırıııııı Doğıınht'yli kiiyiin

dı·ıı, ııldıklıll'l ı·ıııliıkin t:ıksit ıııiiddı•tlniııiıı 

yinııi sı•ııı·,,.,. tl'l'ili Rifat ve aı·kııda~lıırıııııı ~i

ııollllaıı ,.,. 'l'opaloğlu Hızanm da ıı.nıi ınraldP 

Tı·alızoııdaıı \'iiksl'k Hı•isliğc sunup enı•iinıeııi-

1 mizt• ,.,.ı·iJ .. ıı aı·zıılıallı•rlı•, tl'lgı·afta istl'ııilııu•k-

tl'diı·. 

B.ıı aı·wlıııllı·ı·h· tı·]ı!:ral'ırı 

~i)ıuh·ı·ilııwsi iizt·ı·int\ g·ph•ıı 

''" iı·a hı giiriişiildii: 

:\Tali,,-,. nkiılı•t iıu· 

kaı·~ılıklııı· okııııdıı 

Bcdı•llı·ı·i taksitlı• iiılıorımı•k iizt·ı·ı· ınühadil 

rıımlaı·daıı ııı .. tı·iık IH·ı· tiiı·lü zimatl' malısus 

gıı~·riını·ııkıılkdl' hiı· ııwskı•ııi \'t•.nı iı·adsız arsıı

lal'l sat ın alaıılaı·ııı ın:ı.ı nıııli )·ılıwlaıı sıııırıı tıı

lıııkkıık <'Imi~ ,.,, ı•dı•ı•pk taksit h<'dt•llı•ı·iııiıı tıı

rihi ilıalı•ıkn it;ihııı·••ıı 222:! mınıaralı kaınııı lıü-
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Arzuhal vıırcnleı-iıı 
adı, sanı ve otur

duldan yer 

151 Ahmed. 
ı 208 8849 numaralı de-

miryolları telgraf 
çavuşu. 

Filyos. 

~~~~~-~:-~~mal Engürel. 
-1 ı4ö 1 Dava vekili. 

Kızılcahamam. 

Arzuhal bulisıısı 

Telgraf çavu~luğun
dan bekçiliğe nak
ledilmesinden ~ikfi

yet. 

20 

Enciimen karan ve ne sebepten verildiği 

kümleri dairesinde yirmi taksitte alııımak üze
re tecili ve Ilazineden satın alınmış olan her 
nevi arazi ile iradsız arsalardan hor~lu olan 
müşterilerden borçlarının % 20 sıııı tediye 
etmiş vaziyette olanlarm veya tediyatını bu 
nislıPte ihliiğ Nlcet•klerin vt>rdikleri p:ıı-ııdan do
layı Hazineyi i bm l'l ııll'k 1'!'.\'11 ha~k:ı h ir talı•h

<.le lnılıııınıaıııak şaı·tile Inı ıııallaı·ı gt>rİ verdik
leri takdirde kalan hor~larıııııı tahsil olıııııııa

yacağı ahiren ıııeriyl't nwvkiiıw gc~cn 30:H ıııı

maralı kımun ahkanıın•lan hulunınasına ve vazi
yctlcri Inı kanundan istil'ıüleye rnüsaid olanla
rm bundan istifadelcı'i tnlıii olup, miisııid ol
mayanların İs••, ınevzııat dı'iıııda bir dilı-ğiıı tcr
vieiıw inıkfııı hıılumııaınıısına göre, lıııklarıııtla 

miicsses hükümler dairesinde muamele yapılma
sı zaruri olduğunun dilek salıibierine aniatılma
sına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

573 5- I- 1H37 

Devlet bemiryolları it.larcsiıırc sl'lwhsir. ola
ra:k telgraf çavuşluğuııdan yol bekçiliğine İli

dirildiğinden bahsile şikayeti havi Alımed ım

zasile Yüksek Reisliğe çekilm tel yazısı eneiiınl'ııc 
verilmekle Nafıa vekaletine gönderilmiı;ıt.i. 

Gelen karşılık okundu ve ieabı g-iirüşüldii: 

Devlet demiryolları dairesi telgraf teşkiliiiın
da değişiklik yapılmış ve tdgraf çavuşlnrııırıı 

adedi de a7.alt.rlnuş olduğu ve iyiler arasıııua 

! bulıuımayan ~avıışlarııı a~ıkta ku lmamaları için 
açık bulunan yol ve geçid, yarma bekçiliklerine 
tayin kılındıkları ve iyiler ıırrumıa girmeyı•ıı ••ski 
Filyos t.elgraf çavuşu Alımedin de yarma b•;k~i

liğine nakloluııJıığu anlaşılmış ve şn hale g-iirc 
yapı.Jaeak bir muamele bulunmamış olmııkla k<'Y
fiyetiıı '.Mı me-de anlatılınasına karar verildi. 

1 

--' 

Karar No. 

574 

K. tarihi 

5- I -1937 

Dava. vekiiletinden ! Dava vekilietinden meni' lıakkıııdu haksız 
menedilmesinden şi- ! vo usulsüz olarak verilmiş olan kararnı kaldırıl
kayet. masıııı istiyeıı Kemal F.ngürclin Yüksek Rt>isliğe 

sunmuş olduğu arzuhal cncümeııc verilmekle aid 
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Arzuhal verenlerin T -
adı, sanı ve otur- 1 Arzuhal hııli.sası 

dukları yer 

ı ı 28 Ahmed. 
1 ı 85! Hacı Efeoğulların

dan Hocaelvan ma
hallesinde. 
Çankırı. 

Yanan evini yaptır
mak için meccanen 
keı:este verilmesi. 

ı 153~ İsmail. Memuriyete tayini. 
ı ı ı O i Eski tahsil memuru. 

Şeyh Süvarbcy ma. 
Uzun köprü. 

222 

Encümcn kararı ve ne sebepten verildiği 

oldıığu vcldlletc gönderilmişti. 
Gelen karşılık okundu ve irabı görüşüldü: 
Bu karşılıkta verilen izahlııra ve dosyasındaki 

kayıtlara göre mesleki haysiyet ve adııba yakışına
yan bir takını luılleııiııdcıı dolayı kendisiııiıı dava 
Vf'killiğ-i ınr,slr•kindPıı ı:ıkarıldrğı ve yapdığı itiraz 
üzerine sa.lfıJıiyet li A.ğır r.ı'za nııılıhnwsinee ker
fiyet. tetkik ooi!Pr·ı'k it.irar.ıııııı n·dıliıw karaı· 

verildiği anlaşılmış olmalda dileğinin yerine gı'

tirilmesine imkan olmadığının kendisine bildi
rilmesine karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

575 5 - I - 1937 

Yanan evının yerİni' bir mesken ya.ptıımak 

üzere lüzumu olan kere.<ıtclerin Devlet orman
larından meccanen veriinırsini İstiyen Hasanoğlu 
Alınırdin Yüksclt Reisliğc sımmuş olduğu ar
znhal eneÜmcne verilmekle Ziraat vrkil.letiııc 
gönderilmişti. 

Gelrıı karşılık oknndu ve iealıı görüşüldü: 

Müııfcrid yangınlardan zarar giircnlcrc yr
niden yaptıracakları meskcnlcr i<;in Devlet or
manlarmdan meccanen kereste verilcc<'ğinc dair 
bir hüküm olmamasına gÖre dileğinin yerine ge
tirilmesine imkfm olmarlığının Ailımcdc a.nlatılma
sınıı. karar verildi. 

Karar No K. tarihi 

576 5 - I - 1937 

Uzunkiipı·ii kazasının Mali~'<' tahsil nwınıır-

lıığıınn ifa r<lPrhıı iı;ıteıı el çdrtirilıırek mahl•r
meye verilmiş ve mulıakPmc neticesinde heraatine 
karar çıkmıı;ı ise rlc tcmyiz neticesinde altı ay 
hapsine ve altı ay nıcmııriyettrıı ın;ı,lırıııııiyctiııe 

karar verildiğinden ve aradan epiçe bir müddet 
gcı;tıiği halde elan bir hizmete tayin kılmmadığın
daıı bahsile şikaycttc bıılunaıı lsmailin YüksPk 
Reisliğc sunmuş olilıığu arzuhali encümcne vc
rilıııckle Maliye vckiiletine gönderilmişti. 

Gelen karşılıkia: 
fsmailiıı on sekiz lira yetmiş kuruş ziııımcti-

ııe para gl·çıirdiği anlaşılması üzerine yapılan 
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732 
so u 

Arzuhal vercııll'riıı 
adı, sanı ve otur

dukları yer 

K üçük Memed. 
llaeı Ahılııll:ıhoğlu. 

l~ey~ehir. 

11158 liıı·alıiııı Sanccr. 

Arzuhal bulasası 

~eydişehir hii.kimi
ııiıı verdiği karardan ' 
~ikayet. 

Mahkumiyctiııiıı kal-
ı ı I ı Oüınrük ıııulıafmm dırrlmasr. 

nu~nınru. 

K ii! lük. 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

mulıakcme netiecsindc altı ay müddPtle \ıapsiıw 
ve hıı kadar müddet ıncmuriyctten mıılırumi

yctinc karar verildiği ve şimdiye kadar iadei 
memuriycti lıakkmda tıılıriri bir müracaatta lıu
lıınmadığı Bdıirııc valiliğinin i~arıııa atfı•ıı hil
ılirilmi~tir. lrabı görüşüldükle : 

lsınailin csascn tali mı·nıurlardan olmasına ve 
bu gibi tfıli memurların ta:rıiııi kPyfiyeti vilıly!'t

lere aid lııılmımasma giirP Im lııısıısta ~~ıliı·nı• vi
liiyctinc ınümcaat etmesi Hzııııgelı•Peğiııiıı ·kı-ndi
sine hildirilınesiııe kamr verildi. 

Karar No. K. t.ıır·ilıi 

577 5 - ı - ı9:n 

Beyşehrindeki lmkuk lıilkimile ımılarındaki 

lı usumct dolayısil c bazı davalarda rPddi lı il kim 
talebinde bulunmuş ise de keyfiyeti tPtkikc nıı:
mur olan Seyrlişehir lıılkimi mcs<'l<'~·i tdkik <'f
ıneksiııin bn tn.lc1hi rrd ilc kmıdisind<'n ağır lıir 

paru cezası alınmasına karar vermiş olduğıınılan 
vıı yapılan bıı muam<'lenin usul ve kaııııııa ııyp;ıııı 

olmadığnıdan hahsilc kl'yt'iydiıı 1ct-kikını ıstiyı·ıı 

Küı:ük Mcnu•din Yüksek RPisliğc sııııınıış olduğu 
arzuhal cnrü:ıwm• wrilmeldc Adiiye vPkillctinc 
gönderilmişti. 

Oclcn karşılık okıııırlıı ve ·it·ahı 1-(iiı·ii~iilılii: 

Reydişchir hılkinıiniıı lm ·ım•sl'!t':V<' dair vm·nıiş 
olduğu kararın 'l'Pmyiz malıhıııı•si diirdiimii lııı

kıık ıbirrsiıwı• dı• f<'tkik ,.,. t:ısdik ı·dilnıiş olma
sına ve esıısen ıısıılli dııirı•siııdı• ı·t•t't•yaıı ı•dı•ıı 

ve katiyd. kı·slwılmı lııı i~tc hir .nılsıızluk t.a hıı

lıınıııanıasııııı göre şikilyl'l.indc isabet olmadığının 
ve dileği hakkında hir mııanwlu yapılamayat'ai!;ı
ııın Küçük Mcmede lıildirilmC'.sinc karar vaı·ilıli. 

Karar No. K. tarihi 

578 5 - I - 1937 

ı :azı kiııısı·ltoı·iıı ,l'iiks .. k iıılolıilılarııııız lııık

kıııda sii~·Irıliklı•ri siizh•ı·i ıııalwııııııa lıaiJt'l' \'1'1'

ıııt•si ııksi hiı· tı•sir lııisıl ı•ılı•ı·<'k mahk<'lii<'<'C hir 

"·'' lıapsitH' kımır \'!'rilnıi~ olılıığıından hıı malı-
' lu'ııııi.ntiııiıı k:ıldıı·ılııııısıııı istı·,,.;.ıı llırıılıiııı Haıı

<'<'I'İıı \' iiksı•k Ikisi iğP sıınııııı~ olduğu arzuhal 



Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları y .. r 

He is l\'1 . M. 
C: ir cısuıı Ist n ıı lı ııl 

23 

Arzuhal hulasası 

1\ iıt il ı 

::iı ıııı surı 

E nd imen kararı ve ıı e sehrpten verildiği 

e ıı r liııı e ıı P vc r i lıııokl c . < iiiıııı·lik \'\ ' iıılıi s;ı r l ;ı r \'c
k iıl d iıı c g-ü ıı cleril ıni ııt i. 

Gelen ka ı·~ ılı k ok ıııı d ıı 1·e i calı ı g-ü r ü~ii ld li: 

·fl mı lıi m i n Ya l ı km·ak ınulıııfaza mcııı u ı· ıı hu
iıııı d u ğ' ıı s ırada onıd ;ı topl a nan hir ka~ vu t .a ıı

Jnş ın ~- ıı pt ık lıırı ııııısa lı a hed••ıı kentl i klı i ıw hir 
p;ıy ı; ık ;ıl'll ı.; ık ın ;ı ksnd il r t; ıl ıı ıı · ııı ı; ı ıııa llıııı ;ıt, ,.,. ,._ 

nu•dr• ıı g- izli f·l· il fı n · li \'(' ııı übal iı ğ;ıiL hi !' sut·dl e 

h; ı z ı si1·il ıııa k; ıınl;ıı ·; ı _, · ;ı z; ıı ·;ı k ll H'S<' I< ·y i i z;ıııı d 
lll i:;; <J iııı ;ıs ııı d ;ı ıı dol ; ı_, . , ıı e t ;,., . .-ı .. al•' .l'iı iıı e i l't i ı ·a 
ıJ ;ı,· ;ı sı • ı • : ıl;ınık hir ay lı;q ~Ne ııı ;ı lık lıııı <"<l ilıııi ~ ul
rlui:i; ıı ;.r ilıi t;ılııın·a d ; ı ii ,V l'll'il s; ıl ıi lıiy P I d;ı l ıiliııık 

Jıj,. Jı ;ı l't;ı di si pliıı ''"" '" " " ~;ı r pl.ı l'll d ı ğ ı " '' hrı 
hah<laki IG:II'ri i'Jil rl't •. ın ,\·ize g itti ğ- i flll l aşılnıı~ Y (' 

i pt i cl;ıl hiı · ka ı·a ra iktiı·a ıı cdeı·ck Tl· ııı~r i z nı n lı 

k <· ııwsiııiıı tııtkikıııa. ;ırzcd ilııı i~ olan hir lıüldiııı 

lı akkııula cıı r ii ıııc ıı ec hiı · kan ıı · i Uihaz ııı a. iııı 

k fııı l ı ııl uııı ıı ;ı ıııı 'i oldıı i; ııııd ;ı ıı '1\• ııı ,v i z iıı vc ı ·ccc

ğ i k;ı ı·a ı ·a in t izal' ve mnt av;ı; ı t. t• lın rsi :w.n11·i ol

dıı i! ıııııııı ll ını lıim 8aııc""' ~ ıııı hı lıl n ı;ı s ı na l;;ı ra. ı · 
ver ild i. 

Ka nıı · No. K. ta ı ·i lıi 

579 5 - I - 1 9~7 

Aza Azıı Aza 

Hıırsa Çonılı DP ııi z l i 

/ . 8ii lı'l l l( ' ll X. l\"orfl111 11 nwl M. //lu~ .1/ . /•' fJ hrm i Ucn; t~I,·N· ih .wııı f(nrtkmı .";i oj'ı:J; 'l'iirsan 

~\ za 

(: iiııı ü~aıw 

,:ı. l~rdoğu ıı 

Aza 
Van 

M'iini lt /:oyu. 

Aza 
lspaı·1a. 

1 urrı h iin 

A za 
M>i latyn 

O. K op lu!JI'l 

Aza 
Zongıılda l< 

U. Di·11 ç 

Aza 
S iiı ·d 

8. S·ii:lfJ!J 

Aza 
Sıvns 

A.ki f Özteki n Ercll' lll[!il 
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Arzuhal bulAlıası Enciimen kararı ve ne sebepten verildi~i 

· Müfettiş Hüsnü Tok-! :'ıtülkiye müfettişi Hüsnü Toközün ınevcud 
iizdeıı ~ikilyet. kuyud ve Ycsaiti tağyir ve tu lı rif ve sahte va

raka tanzim cdilıııi~ diyerek lıilfıfı usul ve ku
nun kendisinin hapis ve tcvkifi surdile şeref 
vt> lıaysiyctiııi kıracak ş<'kilde yaptığı muaıııe

l<•dt•ıı şildyct !'den 1\fazlııll'lıı Yüksek Reiı;liğe 

sııııııııı~ olılıığıı arzııhal <'llf'iiııwııiıııizt> wrilııwk-

Adiiye vekilietince 
hir vazifeyc tayin 
ı•dihneınesinden şi

kayet. 

' ]., D:ılıiliyt• vekıilctiıw ~iill<lt•rilıni~t.i. 

(h•leıı karşılık okundıı ve ieahı giiriişiil<lii: 

Miilıadil Alıdullah Ziihtii wresl'sinc aid ns.ooo 
1 i ı·a lık teffiz işinde vııkuıı ha her wrileıı suiis
tiınn ld<'n dolayı miifl'l.ti~likı•c yapılan t alıki
katta mamun olarak giiriilt•n :\Tazharııı hakkın-

i da ~·apıldığıııı arınhalinde lıahs<'ttiği mnumelt·
! den dolayı şahsen nnıtazarrır olduğunu lıeyan 

! ile müfettiş Hiisnii Toköz aleyhine lstanbnl Bi-
rin<~i hukuk mahkemesinde dava a~tığı anla~ıl-

r mış ve mahkeme~·r intikıı 1 rden hn nıesde hak
kında cn!'Üın<>nı•e lıir kıırnı· ittilıazıııa ımıhal ve 
inıkfın lıııhıııınaını~ olmakla kryriy!'tiıı 1\fazlıal'lt 

lıilılirilııu•siıw karar verildi. 

Karaı· No. K tarihi 

580 6-I-1937 

Yozgad merkez miiddl'iumumisi iken 340 ta
rihinde memnriyetinin ilgası üzerine açıkta kııl
mış ve bir miiddl't mazuliyct maaşı aldıktım soıı
rıı Çolemerik miiıldcinmumiliğini ka.hnl ctmPml'
siıııkn dolayı maaşıııın kesilmiş olduğundan ve o 
vakittenberi bir vazifeye tayini iı.ıin yaptığı mü
racaatlarılan bir nctire haRıl olmadığından bah
silc V<'killetı:c bir memuriyete tayinini isteyen 
Ali Rıfkınrn YüJ,sck Reisliğc sıınmnş olduğu 

'İki kıta arzulıal encümcııe verilmc>klc Adiiye vc
kiilctino gönderilmişti. 

Gelen karşılıkta: 

Aili Rıfkmın Hukuk mezunu olmaması ha-
sebile tekrar hfıkiınliğc tayinine Hakimler ka

nununun muvakkat maddesinin 7 nci 'bcııdiııin 
mani te§kil ettiği ve Adliye meslek mektebinin 
iera şubesinin mezunu lmlunmamasmdan dolu/, 
i<"ra memnrluğuna tayinin<> kanuncu imkan olma
dığı gibi Hapishane müdürlüklerinin chemmi
yctine mebni burayııda sinni ilerlememiş faıtl 
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976 Bllıas KaraıııiirsPioğ-

1 029 lu. 
Yoncatığı Süfla ıııa

lıallesinden. 

Erzurum. 

2 21 5 Ruhiye. 
2331. Ölü Nail karısı. 

lşıklar caddesinde 
Nafiı Bey apartı

manı No. 3. 
Ankara. 

Mali\liyet dl'recesiııe 

göre maaşının art
tırılması. 

Kocasından dolayı 

yetim maaşı bağlan
ması. 

lise mezunlarının veya bu derece tahsil görmüş 

olanların tercihan tayin edilmekte olduğu 

bildirilmiştir. 

feahı görüşüldükte: 

Esasım memur tayini hususu vckfiletlcre 
mevdu salfihiyet cümlesinden olmasına ve encü
mcııimizin alakadar olduğu işler dalıili nizamna
ınemizin ınaddei mahsusasında sarahaten gös
terilmiş bulunmasına göre dileği hakkında en
'cümenimizee yapılacak muamele olmadığının 

Rıfkıya anlatılınasma karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

581 6- I- 1937 

Umumi lıarlıde jandarma r;avuşluğu yapar
ken bir kolunun sakat olmasıııdan dolayı kendi
sine hir miktar maaş hıığlanmış is(' de vaziyeti 
mal ılliyet dcreecsinin yükselmesini vn maaşının 
da o nisbette arttırılınasım istilzam edecek ma
lıi~-,·tl<• olduğundan, lıu ~ilıctin teminini iste
yen Elhas tarafmdıın Yüksek Reisliğe sunulmuş 
olan arzuhal encümene verilmekle Dahiliye vcka
lPtinc ~iinrlcrilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve iı·ahr giirüşüldii: 

Elhasrrı sıhhi vaziyeti ai<l uluuğu daireec tııt
kik edildiktc : Dercce~i lıcş ve mah"ıliyeti daimi 
olup bir daha muayene edilmeyeceği tebeyyüıı 

etmiş olmasına ve kendisine ise csasen hcşinci de
receden maaş bağlanmış bulunmasma ıı-örc maa
şmın arttırılınasma kanuni imkan olınadrğrnrrı 

kendisine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

582 6- I -1937 

Kocası ölü yüzbaşı Nailiıı Büyük harbde 
tcşkilfıtı malısusada çalışarak vazife ifa etmiş 
olduğundan bahsile ona göre kendisine yetim 
maaşı tahsisini isteyen Ruhiyenin Yüksek Re
isliğc sunup encümenimize verilen arzuhali üze
rine Milli Müdafaa vekiUetile Milli Müdafaa en
ciimeııinin bu husnstaki miitalcaları soı'Uimuştu. 
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İzmir. 

! Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
' 

Gelen karşılıklar okunduktan sonra icabı gö
rüşüldü: 

Ölü Nailin Umumi harbde Battım cephesin
de ve teşkilatı mahsusada çalıştığı dosyası ara
sındaki ınuharebe gümüş imtiyaz madalyasının 
heratı ve Miralay Hüsaıncttinin vesikası ve bazı 
muteber zevatın şchadetlcrilc sübut bulduğunu 

1 ve bu gibilerin isimlerini muhtevi olmak üzere 
vaktile Büyük erkanı lıarbiyeye verilen deftere 
Nailiıı isminin ithal edilmemesi bir zühulden 
ileri geldiği de Miralay Hiisanıettin tarafından 

yazı ile beyan ve tevsik edilmektc bulunmasına 
göre :\<Iilli l\Iüdafaa cncüıııcni mazbatasında da 
beyan olunduğu üzere enısali gibi Nailin de bu 
teşkilatta geçen hizmetinin, hizmet müddetine 
ilavesi suretile Rulıiyeyc maaş tahsisi lazımgele
ceğine ve keyfiyetin Milli :Müdafaa veki\.lctilc 
Ruhiyeye de mılatılnıasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1.!83 6- I- 1937 

Umumi harbdc J<}rzuruınuıı Palandöken dağ
larmda yapılan nıuharcbede şehid düştüğü elin
deki iliiınla sabit olan oğlıı Şükrüden dolayı ken
disin~ maaş bağlanmasını isteyen Ünımülıan ta
rafıııdan Yüksek Rcisliğc sıınulnııış olan arzuhal 
cncünıene verilmekle l\filli Müdafua vckiilctinc 
giinderilmişti. 

Vekilietin ce va bı okunduktan sonra icabı gö
riişüldü: 

Şiikrünüıı ııwıısıılı olduğu askPri kıtanın Pa
laııdök<'n mevkiinde harbe girınediği yapılan 

tetkikatta tebcyyün etmesine ve resmi kayde uy
gun olmayan ilanıların ahiren neşrolunan 2969 
sayılı kanun mucihinee Hazine vekili tarafın

dan kanuni yolda iptal ettirilmesi icab etmesi
ne göre keyfiyetin İzmir Askerlik şubesi reisli
ğinc yazıldığı anlaşılmış olmakla nıuhakenıe 

esnasında hakkım ona göre müdafaa Ptnıesi lfı-

i zııngelcecğinin Ümmüharıa bildirilmesine karar 
verildi. 

Karar No. K. tarihi 

584 6. I -1937 
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adı, sanı ve otur

dukları yer 
Arzuhal hul&sası : Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

1 

=----~~~--'·~~~~o~=~~=~ .-o=o==~~~====~= 
9 _22_: Nafia. 0Ien oğlundan dola-
1 04 5 Edirnekapı civarın- yı maa~ bağlanması. 

<la Ka8ımgüraııi mn. 
Tatlıcı sokak No. !l. 
İstanbul. 

i 

i 1 

1934 senesinde Erzincan hastanesinde bir 
kaza ııctircsi olamk ölen oğlu Dr. Binbaşı Lüt
fuilahtan dolayı kendisine maaş bağlanması 

iı:in yaptığı teşehhüslerdcn bir netice hasıl ol
madığından bahsile şikılyettc bulunan Nafianııı 
Yüksek Rcisliğc sunmuş olduğu arzuhal cncü
ıııenc vel'ilınekle Milli J\lüdafaa vekftlctine gön
derilmişti. 

Gelen knr~rlık okunduktan sonra icabı görü
şüldü: 

Dr. Uıtfullah hayatta iken 1683 numaralı 
kanunun 48 nci maddesi ıııucibince annesinin bi
rinci dcreec müstahikler arasına alınması hak
kında bir lıeyııımame vermediği cihetle kaııuncn 
ikinci derccı>ye ayrılmış olan annesine aylık 

Jıağlaıınıasına imkan huluııınamış olmakla dile
ğinin yerine getirileıneyeceğiniıı Nafiaya anla
tılınasma karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

585 6- I- 1937 

-------1=-----· -------1- - --- -- _____ 1------
, ! ı 

21 931 Şükrü Alpaslan. Jandarmadaki hiz- 1 

23os! Sarini nahiyesi mü- : uıetinin tekaüd müd-! 
dürlüğünden müte- ' detinc ilavesi. 

Malıiliyeti dolayısilc Elazizin Sarini nuhi
yesi müdürlüğünden cüzi bir maıLjila tekaüd edil
miş olduğundan ve halbuki ondan evvel jan

kaid. , darına çavuşluğuııda sekiz sene hizmet etmiş 

Eliiziz. bulunduğundan bahsilc bu hizmetinin de fili 
hizmetten sayılarak tckaüd müddetine ilih·psiııi 

isteyen Şükrüııün Yüksek Reisliğe sunmuş oldn
ğu arzuhal encümene verilıııekle Dahiliye vekil
Ietine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı görü
şüldü: 

Şükrü, janelarmada yapmış olduğunu bil
dirdiği bu hizmetini tevsik etse hile jandarma 
er ve· erlıaşlarının aylıklarından o vakitler teka
üd aidatı kesilmemiş olduğu için bunların jan
elarmada geçen hizmetlerinin tekaüd müddetine 
mahsubuna kanuni imkiiıı görülmemiş olmakla 
keyfiyetin kendisine aniatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

586 6 ·I -1937 



~ ArZ'..rhal verenlerin 
~ z adı, ııanı ve otur-

1"~-~- dukları yer 

~ 0~9i Tahsin. 
1 154: Hayrettİn iskelesi 

1 Haı>rhanım apartr
ınanı ikinci kat. 
Be~iktaş - !stanbul. 1 

. ' 
! 

352 Asımoğlu Müfid. 
372 Teğmen. 

Müstahkcın mevki 
istihkiiııı inşaatı ko
misyonu azasıııdan. 

!zmir. 

28-

Arzuhal huliısa.~ı 

Bir sene kıdem zam
nıının verilmemesin
den şikayet. 

Mahkfımiyet dalayı

sile sürülen lekeden 
kurtarrlması. 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

1683 numara.Jı kanunun Şeyh Said tedib ha
rekatrııa iştirak eden zabitlere bir sene kıdem 

kazandırılmakta olduğu lıald;ı bu kanunun neş
rinden evvel tckaüd edilmesinin bundan istifade
sine imkan bırakmadığından bu hakkın ken
disine de verilmesinin terninini İstiyen mütekaid 
binbaşı Tahsinin Yüksek Reisliğe sunmuş ol
duğu arzuhal encümenc verilmekle M. M. Veklı
letinc gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundn ve icabı görüşüldü: 

Tahsinin arzuhalinde de yazılı olduğu üzcr';;' 
I haziran 1930 tarihinde meı·iyet mevkiine ge
çen 1683 sayılr kanunun 15 nci ınaddesile bu 
kıdem zamını kabul cdilıniı;; olııp kanunun ına
kabliııe şumulü olmamasma ve Tahsin ise 
9 - XI - 1341 tarihinde tekaiid edilmiş bulunma
sma göre dileginin yerine ge!Jirilrnesine kanuni 
imkfııı olrnadığmnı kendisine anlatılınasma 

karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

587 6 - I - 1937 

Hnhi zafiyet dolayısilc yapmış olduğu lıir 

hatanın kurbanı olıırak ıııahkt>mcye verilmiş Ye 
neticede askerlikten ~ıkarrlmış olduğundan balı

silc işinin incelenerek sürülen bu leked<>n ken
disinin kurtarılmasını isteyen Müfidin Yüksek 
Reisliğc sumnnş olduğıı arzuhali üzerine Milli 
l\füdafaa vckfıletile ceı·eyan eden ınuhaberc ne
ticesinde vekfılctten son alınan karşılık okundu 
ve icabı görüşüldü: 

İzmir Müstahkeın mcvkii koınııtanlığr inşaatı 
istihkamiye komisyonu azasmda ıı iken 341 yr
lmda lıiliifı hakikat bordro yapnuş olmasmdan 
dolayı askerlikten çıkarrlmış olan Müfidin menı
nu haklarının iadesine dair alıiren İzmir Müs
talıkem mevki komutanlığı askeri mahkemesin
ce karar ittihaz edildiği anlaşılmış olmakla key
fiyetin kendisine an !atılmasına karar verildi. 

Karar No. K. tariiri 

588 6- I -1937 
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SanıSun valiııi Fuaddan şikayeti havi Sam-ı 9 3 7' İlyas Tckyrldrz. Samsun valisinden 1 

204 7 Komus~·oıı<·n İsmail- ~ikfiyet. 
oğlu. 

Sıımsıın Saııtlıaıır. 1 

1022
1 

lshak. 
1075 .Malül 'l'opçu yüzba

şrsr. 

Kemer istasyonun-
i da Devlet demiryol
ları id:ıresiııin III 
numaralı evinde. 
İzmir. 

Emsali gibi kendisi
ne de altı bin lir:ılrk 
emlak verilmesi. 

sunda koınusyon<·u İsınailoğlu İlyas Tckyıldızın 

Yüksek R.>isliğe sunmuş olduğu arzuhali encümc

nc verilmekle ~ikfıyctiıı ıııevzuu olan noktaların 

talıkiki zımnında kcyfiyct Dahiliye vekalctiııc ya
zılmrştı. 

Gelen karşılık okuııdu ve icabı giirüşüldü. 

Karşılıkta uzun uzadıya verilcıı izahiara göre 

bu şikayetiıı, esascn salırkalı günıhtaıı olaıı İlya

sın yapmış olduğu türlü nıünasclıctsiz işlerden 

dolayı hakkında takibnt icrasından duyduğu iğ

,birar neticesi olduğu ve arzuhalinde bahsedilen 

dayak hadisesinin de varid olmadığı anlaşıliiliŞ 

i olmakla şikiiycti yerinde bulunnıadığrıırn kendi-

sine anlatılmıı.sına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

589 6- I -1937 

lstiklfıl savaşmda hizmetleri görüleniere ve

rildiği gilıi kendisine de altı lıiıı liralık emlak 

verilmesini isteyen malul Top. Yüz. lshakın 

Yüksek U.eisliğe sunınıı~ olduğu arzuhal eııcü

nıeııe verilmekle .Milli Müdaiaa vekfılctine gön

derilmişti. 

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı görü

şüldü: 

İshakın 1stikl3l harbindeki malı1liyctine bi
naen birinci dereceden tekaüd edilmiş olduğu 

gibi kendisine ikinci deı·cccdcıı nakti mükiifat 

verildiği ve sonradan dördüncü kor heyeti sılı-

i hiyesinin raporu üzerine de iki ay müddetlc Vi

yanaya tedaviye gönderildiği anlaşılmış ve İs

tikli'ıl harhinde malul kalanlara altı bin lira

lık arazi verilmesi hakkında bir kanun olmadığı 

cihctle arzuhali hakkında yapılacak bir mua-

1 



Arzuhal vercnlerin·
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duklan yer 
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Arzuhal bulasası Encünren karan ve ne sebepten verildiği 

--~~ ,., .-,~~-~---~;--~~-~~~-~----~-~~' 

Reis M.·M. Kati h 
Giresun Istanbul Saıusun. 

1. Sökmcı1 Z. Karmıııırsal ıl!. Ula,~ 

Aza 
nülniişant' 

Ş. El'doğrııı 

Aza 
Sıvas 

Aza 
tstanhul 

.-tli Bnrlns 

Akif Ordekin Erdemgı7 

Aza 
Isparta 
llmıhinı 

Aza. 
Zonguldak 

R. Dinç 

mele bulunmaınııı olmakla keyfiyetin bu suretle- . 
k~ndsiine bildirilmesine karar verildi. 

Karar N o. K. tarihi 

590 6 • I . 1937 

Aza Aza Aza 
Bursa Çoruh Denizli 

M. l'ehnıi Gerçr.krr lhsmı Kurtkan Şefik Tiir.mn 

Malatya 
O. Koptagel 

Siird 
Ş. Siisoy 



~~ .. ·~~~~: 
1 7 8 7: Kemal Sav aşer. 
ı-sss: Küçükpazar Anado-

lu otelinpe. 
İstanbul. 

--ı-- . ~-----
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Arzuhal hulAMsı Enciii'nen karan ve ne sebepten verildiği 

=~=~ .. ···=·~·=:;"=== ==~~~··- - -="~~ 
: Harem-den· istifade et-! !stiklal harbinin maltil ve mütekaid zabiti 

1 

tirilmesi. olduğundan bahsile 930 senesinde meriyct mev-

--, 

kiine giren harem kanunundan istifadesinin te
minini İstiyen birinci müliızını Kemal Savaşer 
tarafından Yüksek Reisliğe sunulmuş olan arzu
hal encümene verilmekle okundu ve icabı gö
rüşüldü: 

Barem kanununun makabiine şumulü ola-
mryMağıııa göre daha evvel tckaüd cdiltııiş olan 
Kemal Savaşerin bu kanundan istifade etmesine 
imkan bulunmamış ve yalııuz 1683 numaralı ka
nunun 57 nci maddesi hükmüne tevfikan % 25 
zamla iktifa edilmiştir. 

Dileğinin yerine getirilmesine kanuni inıkıl.n 

olmadığının kendisine anlatılınasma karar ve
rildi. 

Karar No. K. tarihi 

591 7. I -1937 

2 :Vlustııfaoğlu Nimet Arazi verilmesi. Toprağa olan ihtiyaçlarından bahsile kendile
rine de iskan Nlildikleri Sihk<' köyünden bcnzcrl<'ri 
gibi arazi verilmesini i st iyen Mc med ve arkadaş
larıııın Yüksek Reisliğc çekmiş oldukları tel 
yazısı eııcümcnc verilmekle Maliye vekilietine 
gönderilmişti. 

2 ve arkadıı:Şiıı.rı. 

1 

. ! 

Sihke köyü. 
Van. 

-- -~-·- ----------!·--··-
ı 4 90 · Arıllı Memik ve ar
ı 569 kada~ları. 

Gazi Anteb ceza evi. 
Mahkfınıiyetlerhıin 

affi. 

Gelen karşilık · okundu ve icabı görüşüldü: 

Memed ve arkadaşlarıııın toprağa mulıtn~ 

oldukları cihetle ·bunlara 2490 sayılı kanumııı 
56 nm maddesine ,tevflkan müt.egayyip eşhasdan 
kalan veya Maliyeye aid olan ycrlerdc.n arazi 
verileceği anlaşılmış olmakla keyfiyetin bu su
ret Ic kendilerine bildirilımesine karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

592 7-I-1937 

Va.ziyctleri af kantınundan istifadelerine 
nıüsaid olmadığrndan bahsilc kalan ınahkumiy,•t 
müddetlerinin affini İstiyen Gazi Antep ce
zaevinde 600 ıııahpus namımı Ariili Mcmik ta
rafından Yüksek Reisliğc sunulmuş olan arzuhal 
encümene verilmekle okundu ve icabı görüşüldü: 

Bu ınahpuıılann mahkıimiyetleri kanuni de
rccattan geçerek katiyet kesbctmiş olmasına ve 
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Arzuhal.vcrı-nl<'rirı 
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dukları yer 
Arzuhal hulAsası Encümcn kararı ve ne sebepü•n vrrildiği 
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1161 Elif. 
ll 71 Çaınba~ı köyünden 

llıralıinı kızı. 

ı. 

1 

İkramiyesinin veril
memesinden şikfıy,•t. 

ı38ı. Balıtiyaroğln 

1448 Haydar. 
Ali ' Oturduğu evin borç

lımma suretilc ken
disine satılması. ı 056 - Uzun sokak cadde-

ı ı 09 sinde 20/79 numa
ralı dükkilnda kun-
tlııı·a tanıircisi. 

Trabzon. 

i ortada affı hususiye mazhariyctlerini mucib es-
balı da bıılııııınamasma göre dileklerinin y<•riııe 
getirilmesine imkan olmadığının Mcmikc ania-
tı 1 ıııasına karar verildL ' 

Karar No. K. tarihi 

593 7- I- HJ37 
": -·~---

Yedi ı;oruk·sahihi olıııasıııdaıı dolayı ka
nunen verilmesi lfızımgcleıı nıüknfat hakkıııda 

aid olduğu v<>kiil<>te ~·aptığı müracaattan bir 
netice lıasıl olmadığından balısil<' şikayettc bu-

' ltınan İbrahim kızı Elifin Yüksek Reisliğe sun
muş olduğu arzuhal cnciinıl'ııc wrilın<'klc Sılıhat 
ve içtimai muavenet vekilietine göııdcrilmişti. 

Gelen karşılık okunduktan sonra irahı gö
riişüldü: 

Bu gibilerin müracaat sırasına giir" tcvziat 
yapılmakta olduğu veElifinde sırası g-ı•liıwe hakkı 
olan mükiifatrn kendisine göndcrilceeğ·i ıınlaşrlmış 
olmakla keyfiyetin Elifc hildirilnıcsiıw karar 
vecildi. 

Karar No. K. tarihi 

594 7- T- 1937 

fskiln hakkı olmadığı takdiı·d<• oturduğıı evin 
bor~lnnma suretile kendisine satılınasını istiy<>n 
kıındura taınircisi Ali llaydarııı Trapzoııdaıı 

Yüksek Reisliii;e sunmuş olduğu arzuhal cıH·ii

mcne verilmekle Maliye vekilietine g-iiııdNilnıişti; 
Gelen karşılık ok undu ve icabı giirlişüldü: 
.AH Ha~··larm istediği <'Yle işg-al e~·kodiği dük

kfımn mülteci sıfatile naınına tahsisi i~in _dıılııı 
evvel Şi'ırayı Devlete müracaat etmiş ise de 
Deavi dairesince talebinin reddedilmiş oldui!;ıı ve 
esasen Ali Haydarrn fuzuli olarak işgal oyll•<liği 

bu evin sonradan miilkiyeti miizayede sıırctilc 

salılığa ~ıkarılmış olmasına ı;:öre müzayodc şart
ları hiliifma olarak bedeli isteııilcoıı tarzda öden-

: rnek üzere satılınasma mcvzııatınıızııı müsaid ol-
i madığr ınılıı.~ılınış olmakla dilPğiııiıı y<'rine gc-

tirilmeRinc imkan olmadığrnııı Ali Hay<lnrn 
anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. taı·ihi 

595 7 - I -1937 
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elukları yer 

or ı-ı !\],.lırioii;lu A<lil ve 

ı ı 17 arkada~larr. 

Deve li. 

1951 Sabri Falay. 
:2541 E~ki banka sokak 

i 
1 No. 74 
Kaı·~ıyaka - İzmir 
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Arzuhal bulAlıası 

Hazineden aldıkları 

nuıllardaıı dolayı 

hor~ lardali kurtarıl-
mal arı. 

Encümen karan ve ne sebepten verildi#{ 

Maliyeden satın almış oldukları malların 

taksitkrini vermekten aciz olduklarmdan ve bu 
taksitlerİli üthsili için tazyikcdilmektc lıuluııduk
larıııdaıı lıalısile lııı ağıı· bor~taıı kurtarılmalarını 

iııtiycn Adil ve arkadaşlarıııııı Develideli Yük-
sek RL•isliğe sıınınıış oldukları arzuhal enciimcııe 
verilmekle Maliye vckfıletiııe göndeııilmi~ti. 

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı gö-
rüşüldü: 

H.umlıırdan mctrük olup ziraatlu alakadar o
lan malları veya hir mt•skeııi Y<'yalıııt irııtsız ar
salarr satın alanların 1934 mali yılından sonra 
tahakkuk etmi~ ve edecek taksit bedellPrinin ta.
rihi ihaleden itibaren 2222 numaralı kanun lıü, 

1 künıleı·i daiı·esinde 20 taksitte alnımak üzere 
tecili vn Ilazineden satın almnııı;; olan h<'r nevi 
ara.ııi ilc inıtsız aı-salardan horı;lıı olanlal'!n horı:· 
larının % 20 sini trdiyc ctımiş vaziyette oları
larm veya tediyatrnı hu miktara ihlağ cdecek
Jeriıı verdikleri paradan dolayı Haıiıwyi ihra et
mek veya başka bir talebdc bıılıınmanıak ~artilc 
aldıkları ma.lr grri verdikh·ri takdirde geri 
'kalan borı;larınm tahsil olunmaması 3031 nu
maralı ve II- VI- 1936tarihli kanunla kabul edil
miş olmasına binaen arzuhal sahibieri hakkında 
bu kanunun tayin ettiği hükümler haricinde 
hi~ bir muamele ifasına imkan :ınılımmamış ol
makla keyfiyetin kendisine anlahlmıısrna kıırar 

verildi. 

Karar No. K. tarihi 

596 7 - I - 1937 
--- -- ~~-- -- ~---------~-----------

Maaşının yanlış bağ- l Subay rütbesi tahsisatı olan bin beşyüz kuruş 
landığından şikftyet. ı üzerinden tekaüd maaşının bağlanma$I li'LZim 

gelirken lfiR::l nıımaralr tC'kaüd kanunu hilafma 
olarak yanlış tahsis olunduğundan bll!h
silc 11iki\ydte bulunan TrğmPn Rnbriııin Yüksı>k 
R<'isliğr sımmuş olduğu arzuhal C'n-cÜm<'ne ve
rilmekTe M_ lif. VC'kfilrtine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okumluktan soıırıı ieahı l{ii-

rÜ!füldü: 
Sabrinin daha evvel Şılrayı Devlete müracaat 

ederek Deavi dairesince dileğinin reddedildiği 

aniaşılmasına ve Deavi dairesinin kazai va:ı;ife gö-
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 
Arzuhal bulasası 

1 ------- ., l-
l :H<ıl Hamid. 1 Nasbımıı düzeltilıııe-
T4461 M. M. V. daire L. si. 

1 

1236; V. Md. Binbaşı. 

ı 29iı Ankara. 
! 

:-Hı 4 P Hayrııllah. 

64·10 Müıniııuğullarından 

Selim Çavuşoğlu. 
, Kayalar nıübadilleri. 

; Giresun. 

Tapudaki tescil mu
aıııeleleriııiıı bir an 
evvel neticelendiril
mesi. 

= 
Enciinıen kararı ve ne ı:ıebepten verildiği 

ren 1111üstakil mahkeme sıfatı ve salahiyctile mü-
cehhez olduğu Yüksek Meclisin !l03 mımaralı 

kaı·arile teyid edilm iş ve biııaeııaleylı buradan 
çıkan kararlarm kati ve nihai mahiyette ·hnlını
muş olmasma göre Sabri hakkında bu dairPden 
verilen kararın enC'Ümcııimizee tetll'ikıııa V<' bunu 
tadileıı bir karar ittHıazına imkfm olmarlığııırıı 

Sahriye aııla'tılmasıııa karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

597 7- I- 1937 

Mevrud sicillinin kıta sicilli olmadığı ileri sü
ı·ülerck terfi Jıusıısunda ('msalind!'n geri bıra
krldığmdan bahsilc 935 olan binbaşılık ııasbınııı 

l'msalinin terfi tarihi bulunan 931 olarak dü
zeltilmesi lıal{kında Hiimid Hilminin Yüksek R{'

islige sunmuş olduğu arzulıa,l cneümenc vrrilmel~
lo M. M. Veki'ıl(•tinc ı.ı;önd(~rilmişti_ 

Gelen karşılık okıındııktıın soııı·a i<•ahı ı,tii-

rüşüldii: 

l!fımid ITilnıiııiıı a~ıı· topı;ıı zahi1i ihıı lıava 

sınıfına g<'ç1.iği ve sonradan da rııhatsızlığıııa 

ffi(•bni levazım smıfına nakl~rlildiğıi w h(•rızerh•ri

nin terfi ~tmiş olmalarma rağmen hrıdisiniıı tl'r
fi edememesi srıııf değiştirmesinden ve sınıf 
cleğiştirmiı:ı olanlıırın da 12!i2 sayı.Jı kaıınıırın 

11 ı1<ıi ııı:ıdd(•si x:ıı•;ı.h:ı1 itu~ g·üı·<ı ı·ii11ıt•Hirı<' ai d 

kıta müddPtinin nıııayyrıı kısırımı hitirm('Ol'n IPr
fill'riııc mesai(' olmamasnıdan il~ri ı,t(•ldiği ve 
Hilmi son tctkik mercii l'ıwiirnerıine miiramıat. 

ctrniş.-;c de cncümencc de işi tet.kik olnnarak va
ziyPtıinin ısl,ılu mümkün olmadığma karar YC

rildiği anlaşılmış olmakla 12fi2 ıııımaralı ka
ııuııuıı 11 ııei ıııadd~·siıLiıı snı·;ıh;ıtiıH• g-iiı·p dil('i!i~ 

nin yerine getirilmP>ıiııc eıı('iim~nimiY."" ıl<' imk~ 
bulunmamış olduğuıııııı ll ilnıi~-e aıılııtılıımsırıa. 

karar nrildi. 
Karar No. K. tarihi 

598 7 - I - 1937 

Giresoııda bütün resmi mııameh•leri tt'IH•mrııiil 

d.ıniş olan iskfııı işlerinin henüz tapoda tesrili ya
pılmamış olduğundan ve bunun t~ahhürii, tahsis 
ohıııan mallara sahib olınamalarıııı ve hıı da Y.a
rt\l'larmı mucib bulunduğundan bahsile bu i~iıı 
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~ı 92/ Memed Arıf. • Tekrar hızmete alın-
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6996 
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Arahacdar sokak No. 
ı 5 de eski po li H ko-
lllİHer nıuaviııi. 

·i J<;yübsultan Hııcıhüs-
1 rev mahallesi. 
İstanbul. 

ması. 

1 
bir an C\'Vel ikmaliııi isteyen Kayalar ınülıadil

' lerinden Hayrııllalı tarafından Yüksek Rcisli~c 

1 
Çekilib encümcııe verilen tel yazısı lıakkıııda Da

i lıiliye ve Maliye vekiilctlm·ilc cerı-yaıı cılcıı mu-
habL'l'L'YC ve bu hususta Maliye vekalctindcıı t•n
eümcne ılavet edilen salahiyetli ıııüdiiriiıı Yerdiğ-i 

izahiara göre lııı teseil ınnaın .. ksinirı yapılmama
sı Oin•soıırlaki miilıa<lillt•re l<•vzi edilt•n fıııdık 

balı~ekri hakkında Dahiliye \'<' Maliy<' vck:iiPtl<•ri 
arasında tıılıaddiis eden nokta i nazar· ilıtilfıfların
dan ıwşet ettiği ve bu ilıtiliifın Heyeti Vekilt·dc 
halledilmek üzere buluııdıığu anla.~ılmı:;;tı. Mali-

i ye vckalrtiııden son gelen tezkcredc : l\TulıaL•.ir
lcre tahsis edilmiş olan fındık balı~clcrinin i\di 
iski'in derecesinde mcccancn ve üst tarafrııııı d:ı 

bor<;lanma-k surct:ilc uhdclcriııdc ipkası kararlaş~ 
tırıldığı ve bu hususa aid Hcyı·ti Vekikce veril<•n 
karar suretinin göndPrildi!i'i hildirilmi~tir. 

İı•abı göriişiildiikte : 
Jl[iihadillcı·e vcrilcc<'k fın<lık halı~<"kri ftdi is

kan lıadıliııin, birinci dı·re<'.e<l<•kilcr i~in ııiifus ba
şına diirt 1 ikinci dı•rt'<'<'d<'kil<•r i<:in sekiz YP ii~iiıı

cii dcrecedddlcr i<;in {Ip oıı altı ıl<'kar 'k:ıbııl "dil
mesi \'C evvelcc bundan fazla olarak yapılmış ol :ın 
t.evziatın bu esasa ircaile fazlasımn hor<;lıınma 

kanunu mucibince, horı:laııdıı·ılınasr hususunun 
Heyeti Vckikcc 12 - VI - 1!136 tal'lilıiıulc tıısvih 

huyımılduğu aıılıışılmış ve bn itibaı·la teseil i~l<'

rinin yııprlmasrna mani olar.ak lıir sehelı kalma
mı~ ve lıinaen:ılcylı, bu <laircde tcooil munmele
leriııin ifa edilmiş olması tıı.bii olma-kla kPyfiyP
tin bu suretle Hayrullıılıa anlatılınasına karar 

verildi. 
Karar No. K. tarihi 

599 7 - I - 1937 
,-·------ -- -· ·- ----------· 

Haksız yere polis komisıırli~iııdcıı ı:ıkarıldı

ğıııdan ve tekrar hizmet e al m ması lıakknıda şiııv
diyo kadar bir <:ok defalar vaki olan rnüraı~aat
h·rindcn de bir nct.irc lıil.~ıl olrrıadığrnılaıı lmlısi-

: le tekrar istihdam edilmesini ve bu !'<ila•t miimkürı 
olmadığı Ye kendisinin Yaziy<•ti sıhhiyı•si de ıııııli\
liyet üzerinden maaş tahsisini miistclzim olduğu 
takdirde bu cihetin ııazara alınmasını isteyen 
.Arifiu Yüksek Reisliğe sıınmu~ olduğu arzuhal 
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Arz\ıha} vE\rrnlerin ı 
adı, sam ve ot ur

duk! arı yer 

:ı~ 6 Hatr. 

40\J ::\lüte\'l'l'fa ~'lııstafa 

730 karısı 

777 , Yapraklı ııalıiy.•si
ııiıı Kayrnaı köyüıı-

8721 den. 
nı' 

ı ('aıılnrı. 

ı ı ı sj, 
ı ı 74 

i 

ı 
i 

M. M. 
lstanlınl 

Arzuhal bulasası 

Kocasııırlıın hıığlann

Pa k nıaaş ınn:unf:le .. 

sinin ikınal Pdilıııe

ıııcsiııdcn ~ik;iyet. 

Kati h Re is 
Giresun 

1. Söknwn 
Gaıi "\ııtl'h 

M. Şahin 
Siird 

Z. J(arrıınttr.ml 

Uümüı;;aııc 

Ş. Erdoğan 

Sıvas 

Samsun 
jJ[, Ulu§ 

lstaıılıııl 
Ali Harlns 
Zoııl{ııldak 

Encümcn karan ve ne sebepten verildiği 

cııeiiıncrıc verilmekle okwuhı ve ieabı giirii~üldii: 
Arifiıı bir hiımete tayiııi hakkınıla evvekc 

Devltıt ~fırasrııa da müracaat ederek davasıııııı 

retldedildiği aıılaşılmasıııa ve Devlet şılı·ası eleavi 
dairt•si kararlarııırn ·kati mahiyette olması lıase

bilıı buıılarm cııriimt•ııimizrc tdkikiııc imk;i,ıı ol
mamasına biııacıı bıı cilıct lıakkınJa yapıl;u·ak 

bir mnaml'le olıııadığıııııı \'1' malüliyt"t üzı·riıukıı 
, tPkaii<l maaşı tahsisine gdiııcı•: bıııııın için de 
ı usulrn tanıim cttircccğ•i raporla ııid ol<lnğu dai

ı· .. ye müracaat etmesi lfızımg<'lı·<·ı·ğ,iııiıı Aı·ir., aıı

laııınıasıııa karar verilrli. 

Karcıı· No. ı\, larilıi 

600 7 - r - J9:n 

Çankırı tıı"lasııırn Kapnlert' ·kol1·usn ik1•n iili'li 
korası Kasımoğlu 2\lııstafaclaıı <lola:ırı istihkakı 

olan maaş ınııaınPlPsiniıı ıızıın müddl'ftl'n lwri ik
mal ı•rlilnH'diğindPn şikfiyet edı•ıı Satının Yüksnk 

RPisliğn sunmuş nlduğn arwlıal eııeiimcne veril
m<'klc Maliye vekfilt>tine göııdcı·ilınişti. 

Gelen karşılık okunon ve ic;ı,bı görüşüldü: 

Kasımoğlu Mustafanın lıiwıet müddetine :<Ö

re yl'limlerinc bağlanması lfızınıgdeıı maaşa aid 
muamelenin m:ıın sürmesi kfığıdlarrııın ncıksan 

olmasıııdıın \'1' bıı noksaıır ikmal i~in malıallilıı 

mııJıafıl'l'l'l]t, !Jıılıııııılmasıııtlan ilt>ri w•Jrliği \'C ŞU k:ı

Olll' ki, lm işe aid rıııınmelc bn h-re ikrıı;ıl Pdi!P
rl'k istihkak varaknsımıı Mnntazam borı:lnr ıınıııın 
miidürlüğüııılPıı Çankırı merkeı mal miidiirliiğii
ne giindcrildiği anlaşılmış olmakla orayn mürn<'a
at etmesi lüzumunıın Satıya bildirilmesine karar 
verildi. 

Kıır;ır No, K. tarihi 

601 7 - T - 1 937 

Bıırsa Çoruh 
,!!, F, l1111i /i• 1'('< /;r r Ilisilli 1\ıu·flollil 

Jsvarta Kars 
/, n, mim/lıy O, liıiiiiii!J 

Çornh 
.-::( {1'k 'l'iirsan 
Malta~·a 

O. lif'fdayt! 

.'). Siisuy Akif Öz/ekin Errlcm!Jil N. /Jim: 

--•ICiiiiiCiill>-e--<•ı&a..,--
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ARZUHAL ENCÜMENi 

HAF'TALIK KARAR C ET VELi 

adı, sam ve otur
dukl1r• yer 

2 ı 7 : Rıza Aytan. 
~ 2 :Uı 1 Üçüncü kol ordu, bi

ı-in<'i şUJbede Kur
ınay, ()nyüzhaııı. 

Çorlu. 

1 

-~Sayı: 17 P.-

ö -11-1937 Cnma 

Arzuhal hulH.<ıası 

Hakkı olan kıdem 

zamınının tamamile 
wrilmcdiğinden şi

kayet. 

Encüınen karan ve ne sebepten verildiği 

Hanh akailorrıisini ikmal ile aldığı dörd sene 
kıdemden tamaımile istifade odemL>diğinden ve 
·hakkında yapılan bıı muamelenin kanun hüküm
l(•rine uygun olmadığrııdan bahsile işinin incelen
mesini istf'ycn kıırmay yüı~bıı.~ı Rı7.a Aytanın Yük
sek Reisliğ{• sumı.b eneümcnimiw V(•rilen arzulwli 
üzerine M. M. V.ekaldilP M. M. Encümeninin ilııı 
hıısusta;ki mütaleaları alındığı gi'hi M. M. Vekale
tindı:ın cııeümene dawt edilen salahiy<ltli müdü
rün verdiği izahlar da dinlendi. Gcrok bu müta
lealarla izahlara, gen'k Rrzanın arzuhali mefadı
na nazaran mP~~Piı>nin şıından ibarM olduğu an
la.~ıldı: 

Yüzlıa.~ı Rı·za Aytan 1 haziran 341 nasılbir 

birinci teğmen iken ıbu nasıD>lı teğmenler 30 
aı:;rustoo 1930 da sıra surotilc yii2ıbaşı oluyorlar. 
Bu itibarta Rızanın da mektabe girm<lnliş olsaydı 
bile 30 ııasılblı yü2ıba.şı olacağı taıbii idi. Halbuki 
hu yüzbaşılık i<;iıı kıdeıniııden bir senesini eksilti
YQrlar. Rızanın iııe olmdemide okumuş ve dörd 
sene ·kıilı:ım zaımmı alıınş olması itibarile 30-8-926 
nasııblı olma;sı il'.a b etmektedir. Bırlnısns alikada
ş ı Yüzhaı;;ı ~rı-rı ile avni na.~ıblr teğmen iken hn 
arkadaşınııı 92H ıle akademiye 1-(irih 931 de mek
tohdeıı <ırktrğı i<ıin aldıih kıdemlerden tıı.mamil(l 

istifade f'derok Rızayr hir sene ileriye geçmekte 
ilmiunduğu halde Rızanın 926 da aıkademiye gir1b 
929 da akademiden ~rlcrııası yani arkadaııma iki 
sene tekaddüm etmiş bulunması yüzünden aldığı 
dörd sene kırlernin yalnız ü~. senesinden istifade et
tirmek isteniliyor. Bunun üzerine Rıza Aytan da 
yapılan bıı muamelenin kanunun aslnıa ve ruhu
ıııı ııyınailığındaıı bahsilı> a:rkada-5larrndan ü<ı sr
ıw ıieğil, ilöro seni' ileriye geçmesinin ve bu 
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-1 3 i ı·! Zirai kredi koopcra-
ı 4 2 , : ti.fleri <'Ski murakı-
14YSI bı. 

Adapazarı 
1024 

"''1 

Vazifesinden çıkarıl
ınasıııdan şikayPt. 

suretle evvelce tamamen verili!b altı sene kullan
mış olduğu ıbu dürd sene lm:1emden bir SPnı>sinin 
yanlış tat'bikat yüzünden nezodi1memesiniıı te
mini zımmmla son tetkik mereii enciimeninc mü- -
racaaif ediyorsa da cncümen dilediğini rendedi 
~'or. Encümeniilllİz meselenin esasını etrafile in
celedikten ve dileğin mahiyeti flm suretle tavazzııh 
ettikten sonra icalbmı müzakere etti : 

Askeri akademiden her sene temmuz içinde 
im1ihanlarmı bitirib ıkurmay subaylığına ayrı

lanlar bir donanma slajmda bulunduktan sonra 
diplamaları tevzi edilerek ibir seıw tahsil Jnde
mi verilm<Jktedir. Halıhuki Rıza Aytana heniiz 
diploma almadan donanma stajında bnlundu~·u 

sırada tahsil zwmımı veriLmiş ve ibu sırooa iki na-
' srblrlıinn lbir anda t.crfii yapılmı~ olmasından ve 

kendisinin de tahsil ıkıdomi hariç olduğu halde 
tcrfic istihkak kcsbetmiş lbulunmasrndan dolayı 

yiilksek taılısilinin bahı:ıebtiği !kanuni krclernden Rı
zanın istifade edememiş olması doğru göııiilemr
diğine ıbinaen M. M. Enetimeninin mütaleaname
sinde de yazılı olduğu üzere Rıza A)'tana bu 
tahsil kıdeminin kanmıt'n ıterfi tariıhi olan 30 
ağustostan yani donanma stajmı bitiri-b diploma 
sirlıkt-an sonra v<'rilmesi mııkt.azi bulunmuş ve lııı 
suretle l\1. l\1. \·okilletinden gPlPıı salfıhi~·<>tli nıü

<liiı· de vekalet narnma iştirak etmiş olmakla Rı-
7-anın kanuni olan bu halktan istifooesine aid mu
amelenin .ta.'ıhihen ifası hususunun M. M. V~kiile
tiııe ~ildirilmesine ve keyfiyetin Rrza Ay1ana da 
aıılaıtılmasına karar verildi. 

Karar· No. K. tarihi 

602 11- I -1937 

Ziraat bankasının vaziyctini ısiaha dair rnl'r
ciine gönderdiği yazıların makı'ıs tıctiresi olarak 
işinden ~ıkanldığıııdan bahsile şikfı~·Ptte bıılımaıı 
Adapazarı ~'redi kooperatifi eski mur.akıbi Rr<l
ri tarafından Yüksek Rrisliğe sıınuhın arzuhallı·r
lc çekilen tel Y'azılarr eııciimenimize verilmekle 
keyfiyet mereiinden sorıılmuştu. 

Oelen karşılrkta : Bedrinirı bııııkada 117.\ln 
müddet ı:alıı~mış olmasına rağmen son Y.amanlar
dı.ı ahval ve vaziyetinde g(iı'Üleıı ~yri t.abiilil' lıa-
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Arzuhal K Reisi M. M: K atih 
Giresun İstanbul Samsun 

1. Siikm.Pn Z. Karmmtı·.m:[ M. 11l<ış 

(}azi A!nteb Gümüşane İstanbul 

M. Şahin Ş. Erdoğan Ali Barkı.• 

' sebile tevdi edilen işlerde vazifesinin icablarını 
unutarak bulunduğu mahallerde kendisini w mü-

, esı;eseyi küçük düşürecek derecede tebarüz eden 
hareketlerinden dolayı vazıfe başından uzaklaştı
rılması zaruri görüldüğü ve şu kadar ki uzun 
müddet ikendisinin bankada istihdam edilmiş ol-

' ması nazara almarak iliracı cihetine gidilmeyib 
üç ay ma.aşlı mezuniyet verilmiş ve mezuniyeti
nin hitamından itibaren de rlalıa üı,: aylığı Ye 
ınuavenet sandığındaki matlıllıu verilmek kay
dile alakasınm kesilmiş olduğu bildirilmiştir. 

Bunun üzerine encümene davet edilen ılıanka 

umum müdürünün bu hususa dair verdiği izahlar 
da dinlendikten sonra icabı görüşüldü: 

Bedrinin taki•b ettiği tavru hareket neticesi 
olarak hakkında tatbik edilen muamelenin banka
ya mevdu salil.lıiyete müstenid bulunduğunun ve 
bankıaııın dahili işlerine taallük eden bu gibi me
sai! lıa.kkrnda encümeniınizee yapılacuk muamele 

i olmadığının Bedriye aniatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

603 ll - I - 1937 

Bursa Çorulı D~nizli 
/1'. F'ehmi GPr(Pker A. Akyi4z l;lefik Tüı·san 

Isparta Siird Hı vas 
1. Demiralay Ş. Süsoy Akif 
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19021 Ali Muğla. ' Malil.liyetinden do-
2o-ı" ı i Atpazarr Tunç so- layı maaş tahsisi. 

2360] kıık. 
2 4 8 4 Ankara. 

~055: 
2168 

24 !_Q:ı' 
2537, 

21 Q()l 
23'i4! 
2310: 
2492: 
2334! 
~üf>öi 
1474 
4232 

1924 
4694: 
2286, 
5059 

2556 
5~29 

3413! 
6205: 
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Hüseyinoğlu Ali Muğla tarafıııdan Yüksek 
Reisliğe sunulup encümeniınize verilen arzu
halde : Büyük harbde Clazze cephesimle muhte
lif yerlerinden yaralımarak sakat kaldığıııdan 
dolayı maa~ bağlanınası hakkıııda yaptığı ıııü

racaatlerine cheınıniyet \'erınediklerindeıı halı

sile kanunen hakkı olan ınaaşııı tahsisi istenil
mektedir. 

Bu arzuhalin llilli Müdafaıı vekilietine gön
derilmesi üzerine gelen karşılıkta : Ali Muğ
lanın nıalılliyeti hakkırıda Ankara lıastaııesile 

Gülhane hastanesinden verilen raporlar al'asın
da nıübayeııet görülnıesim' ıııcbni keyfiyct Uül
harıe lıastaııesiııden sorulıııu~ ise de Aliniıı ta-

' şıdığı yaraııııı kambıırluğu ile bir alıikıı.~ı ol
madığı bildirilmesi üzerine bir kere de Tıb fa
kültesinde muayenesine lüzunı g-1iriilıııüş ve ls
tanbula gidip gelme ıııasrafı verildiği ve treııe 

de bindirildiği halde yolda Pulatiıda trenden 
inerek lstanbula gitmemiş ve ıııuayeııedPıı ka~
ını~ olduğu ve bundan sonra yine davasıııda dı>

vamla ısrar etmesi üzcı·iııc Ankarıı ıııerkPz has
tanesinde ıııüşahedeye alnımak istenilmiş i~e de 
oraya da g-itmemekte iııad ettiği ve hu suretle 
dileği hakkında bir karar wrilmııemesindt• 
kendisinin ilmi! olmakta bulunduğu hildirilmiş
tir. 

lcahı görüşüldüktc: 
Bu gibi ferdi iddialar Üzerine malfıli~'Pt ıııa

aı;ıı tahsisinı> imkan olmadığından hakkıııda lıir 

karar verilehilmek ı<;ııı ıııcrcıınııı tı•ıısilı ı•tlı>

Clıği vcı;hilc ya Tıh fakültesi veya Ankaı·a Mer
kez hastanesinde hakem nıuayenPsinc ı.dtıııPsi 

zarııri olduğunıın ve hunların lıiriııden ıııüs

hct bir karaı· alıııadıkça dileib hakkıııda hir hü
küm vcrilcıııi,vı•eı•ğiniıı Aliye anlatılmasıııa karaı· 
verildi. 

Karar No. K. tarihi 

604 12- I- 1937 
- -~-.-· ·- ··-··ı---- ·-----"" ___ _ 

207 1 Hadi Kiper. 
2 1 8 4 lstihkam blnbaşısı. 

Genel kurmay Ş. 1. 
Ankara. 

Nasbımn düzeltilmesi.: 'rcğıııeıılik nııshıııa giirc 1 haziran 1341 ta-
rihinde terfi sırası g-l'ldiği halde im tarihte kı
ta sicilli olnıanıasıııdan dolayı terfii geı;tiğiıı

den ve hu terfi ~artıııı tamaınla~·amamıısı kendi 
sunu taksiri olmadığından bahsile işinin tetki-
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- ı· ·-·--. ----·-
_1372[ ldris Hüseyinoğhı. 
1439: Hayrettinçavu~ ına-

hallesiııde Feı-alı so
kağrnda Neı·nwttiıı 

evinde. 
'lstaıılml - Üskiidııı·. 

kilı• :vüzlııı~ılık rıashımn oııa !(iirc ta.<ıhihiııi is-
! teyeıı Biııhaşı Hadi Kiperin Yiiksek Rcisliğr sun
muş olduğu arzuhal eııciiıncm• vcrilmı•kle ~Iii

li Müdafaa vckiıll't inl' giiııdt•rilınişti. 

Ueleıı karşılıkla sııı·t•ti hııııa lıağlı olıııı soıı 

tdkik ıııcı·ı,ii t•ıwÜLJLt•ııiııiıı lwrıın okuııduktaıı 

SOIIL'a iı•aiı1 giiı·Ü~ÜIUÜ: 

.\skerliktt• terfi i~iıı si<·il almak t•sas olup 
her lll' st•lıelıle olursa olsun sicilli bulıınırıayaıı
ların tt•rri hakkını iktisalı edenıeyc<•eklt•riıw 

Vt' lladiııiıı ise tı•rl'i srı·ası gl'ldiği haldı· tt•ı·t'i 

i t•Uirilııwdiğiııi ı ... yıııı l'ttiğ-i ı:ı.n sl'ııesiııdc kıtıı 

siı·illi lııılıııııııadığ-ııııı n• g·pı·ı:i Hadi huıııııı kı•ıı

di sııııu taksiı·iııdl'ıı iiPri gelnH•diğini lıe~·aıı ,.,. 
iddia l'1ıul'k1t• is<' ılt• lııı iddiası. terfi Jııısusıııı-

' dıı l'iu•ııııııi.\·t·tl<> ve katiyetic muhafaza t•dilnwk
tc ol;ııı lııı ı•saslı şartııı tadiliııe nıiiessir ola
ııııyıH•ağ-ıııa giirt• _vüzlıaşılık ııaslmıııı terfi ~ar

tını kazanmadığı lıir· tarihe dÜ7-eltilınt•sine iııı

kiiıı lııılıınıııaıııı~ Vt' bu itilıarla soıı tl'tkik ıııeı·

eii mwiiıııt•ııiııiıı lııı hıısııst.aki karanna t•ıı!·Ümcıı-
1 <'c ı IP işt imk l'dilıııi~ oldıığımıııı Hadi~·" anlatıl
ı ıııasıııa karar Vl'rildi. 

Karar No. K. tarihi 

605 12- r -1937 

Malfıliyetinden dolıı- Büyük savaşta kolundan almış olduğu şarap-
~-ı maa.~ ba~lauınası. uel yarasının tı-siri günden güııe artarak kolu

nun çürümektc olduğundan hwlısile bu ıualfıli

ycti üzerindcıı maa~ bağlanmasını istcyeıı llüst•
yinoğlu ldrisin Üsküdardan göııdcrdiği arzulıali 
encüıncnc verilmekle M. M. Yl'kftlctinc gönderil
mişti: 

Gelen kar~ılık okuııduktaıı sonra i<,ahı giirii
şüldü: 

ldrisin 10 - lV- 133~ tarilıli ilk rapor kay id 
örncğilc Haydarpaşa hastanesinden aldığı S mart 
1934 tarih ve 795 sayılı son raporlarmda yazılı 
sağ kolundaki cerhi arızasının 551 sayılı kanıı

nun cmraz cetveline ııygun clt•rcccde olmadığı 
Sıhhat işleri dairesinin kararından anlaşılmasıııa 
VP. emraz <'l'tveliııc girmediği salahiyetli ınerciiıı 

tıbbi tetkikilı• tı•twyyiiıı cdm arızalardan dolayı 
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1285' ~akine. Kız kardeşinden ka-
l 349

1 
Ülii yüzbaşı Ali kızı. lan ınaaşın kendisi

i :::!u gcdiği mahalle- ne bağlanması. 
sinde No. 15. 
Adana. 

i 
--ı 

1 ı 9ö llaıııdi. 

1255 ı\lütekaid 

binlıaşısı. 

Acılıadt•ın 

jaııdaı·ıııa 

No. 15. 
lstaııiJlll Kaı.lıkiiy. 

Tekaüd maaşının ta
dili. 

malılliyet maaşı tahsisine ise imkan bulunmama-
sma göre dileğinin yerine getirilemiyt>ceğinin 

ldrisl' bildirilnwsine karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

606 12 - ı - 19:37 

Kız kıtl'(le~i ~ıdıkaııııı bu hı·e iildüğüııd••rı 

V<' kt•ıHlisiııiıı d<J lıir yerdt>n ıııaa~ı olnıadıji;ııı

daıı lıalısilc t•sasPn halıada ıı lıağlanaıı bu uıaa~ııı 

keııdisiııc tahsisini ist<·yı•ıı ~akiııt>nin Adana
dan Yüksek Reisliğc suıııııu~ olduğu arzuhal 
encüıııeıw verilmek!" l>ıılıiliyc l'ckaletiııe giiııdc

rilınişti. 

Uelcıı kaı·~ılık ok undu ve icıı.IJI giiriişüldii: 

~akiııeniıı habası Yüzbaşı Ali ıa:ıo spıwsirı

dc iildüğii zamaıı kt•ııdisiııin koeada olıııasıııdaıı 
dolayı yalııız kız kardeşi :::!ıdıkaya aylık bağlan

dığı ve soııı·a ~ıdıkanm 19:30 da ve Hakinenin 
kocasıııııı da 1 !1:35 senesinde iilınüş oldukları aıı

laşılnııştır. LG83 ııuuıarulı karıunun ti4 ncü mad
desinin ikiiH•i rıkrasında ise vefat tarihinde 
rııüstelıak olmayanlara bilalıanı maa~ tahsis olu
ııanıayaı·ağı münderiç olup Sakinenin ise bu 
maddede yazıldığı I'CÇiıile baha.~mııı vefatı lıi

nindc evli lıuluııınasıııdıın dolayı aylığa müste
lıak olmadığı g-ibi lııı maddenin biriııei fıkrası 

da ıııüııakaleyi ıııeııctnıi~ ulnıasıııa giire kız kaı·
dc~indcıı iıılıilül eden a.1•lığııı da ~akinL\VL' hağ·

lanınasına kuııııııi iıııkiııı lıulıııııııaıııı~ olmakla 
lııırasnıııı kt·ııdisiıw aniatılmasına karar n·ı·ildi. 

Karar N o. K. tarihi 

607 ı~- r -ı!l:n 

Milli ınii<·udell'de yaptığı hizmctlcı-deıı vı• 

ailesiııiıı t!u~aı· okiuğu lıastıılık ieaiH olamk 
lıaı-ı•ın kııııuııunıııı nı·şrindeıı hiraz evvel ,talebi 
üzerine tekaüd cdildiğiııdcıı hahsile bu ka
ııuııdaıı istifade edı•ıılt•ı-c kıyascıı keııdisinin 

tekaiid maa~ınııı da aı·ttırılıııasmı isteyen lıiıı

haşı ıııiitekaidi Hamılinin Yüksek RPisliğe sun
muş olduğu arzuhal cııciiıııcııc verilmekle Milli 
Miidafııa vekillt>tiııc gönderilmişti. 
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Re is l\1. M. Kiıtilı 

( ~iresuıı lstanhııl Sa msuıı 

1. Siiknun /,, /(,rom1tr.wıl .1/. 1 '/(/.~ 

Aza .~.\za Aza 
(hızi ,\nt Pb tlümüşaıw Kars 

.ll. Şahi11 • ~.Erdoğan O . Kiintou 

ic-Hhı görü-
şüldii: 

Jimndinin :!!l nisan l!l:!H t;ırihirıdl' o vakit. 

ıııt·l'i olaıı askeri t<:kaüd \'<' istifa lmrıununıın 
ikim·i ıııadd('siııt• ~iir<• t<•kaiid <:dilnıiş olmasına 

ve İstikiıli harhiıH' iştirak PdPn sııhaylara d" 
16H:l mınını·alı kanıııı lıükünıiPı·i dııirPsind<• ta
dill'n ıııaw:ı tahsis kılıııaC'aj{ı lıakkıııda kanııııi 

bir hüküm olırıanıasııııı "" kaıııııı dışında lıiı· 

mııaıııc]p yapılnıasıııa ıl:ı iınk<in lmlıııııııaıııası

ııa gÖl'<' ıııııaşıııııı arttıı·ılıııası lwkkıııdaki dilı•

ğinin ym·iııe ~<'!irilıııı•si ıııiirııküıı olıııadığıııııı 

kt•ndisiıw anlııtılıııasıııa karar wrildi. 

Karar No. K. tarihi 

60R 12- ı -1937 

Aza Aza Aza 
Bıırsu Çorıılı Denizi i 

.1/. P'ı·hmi (hrrd·cr liısan 1\ıırtkan .~p,fik Tiirsan 

Aııı Aza 
Sıva8 Zonguldak 

AkiJ' R. nin( 
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1 ı 4:~! Kadri. 
1020 Atik Alipa~a ııuı-
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Arzuhal bulAsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Sebebsiz olarıık lıiz- Bir çok senelerdenberi Cibali Tütün fııbriıka
metinden ~ıkarılma- ' sındıı a.mpıel~kle iırtNıda.nı odilmllktc iken Jıiı;ı bir 

hallesi No. 38. sıııdan ~ikDyct. solx'lw müstcnid olmaksı;-.ın işinden ı;ırkarıldrğm

daıı ıbaıhsilc yine hizmete almma.~ını isteyen K·ad
riniıı Yiiıksok RPisliğ<' sunmuş olduğu arzubal en
<'Ümeııe verilnıt•klc Uiimrük ve inhisarlar vekA-
1.-tirH' gönderilmişti: 

, Ayvansaray - lstan-

f bul. 

966 . 1. ~lııhittin Oygen. 
ı O ı O, (.:aı·k sokağı nazlıa

ne caddesi No. 4. 
i Adapazan. 

Şfırayi dPvlet kararı
nın tatbik cdilınenıe· 
sinden şikayet. 

ne ı en kıırşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Kadrinin Ciıbali tüt.ün fa'brika.'!Inda 125 ku
nı~ gündelikle ge<'e ibek(:isi iken izinsiz olara:k va
zifP«ini ll·ı~mttiği i~in iı,üne niıha)"(lt verildiği aıı

la~lnıış w csasrn 'Inı giibi mahallerdt> hizmete ta
,vin "" istihdam ık<oyfiyMi m<'rciim• aid sa.lfıhiyet 
<'Ümlesinden olmasına göre Kadrinin bu dileği 

1 .hakkında en<ıii•men<'<'. yapılaeruk bir muamele ıbu-
1 ıınmamış olmftkla keyfiyet.in •lwndisine nnlatrl
ma.~ına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

609 13- I- 1937 

Vilılyeti şar.kıye eksperi iJkeıı solefinin yap
tığı zarar dörd arkadaııile ıheraJber :kendisine yük
h,tilcrflk ımıthıkı,meyc wrilnıiş ise de mahkemece 
'heı·act.ine karaı· verildiği halde hiı· memuriyete 
tayin kılınrm:ı.ma.~r Ü7A"ri ııc Devlet ş('u.asına mü
rııcnat <'deı·cıl; oradan <la (BeraPtlrri tahakıknk 
eylemesine m"bni ilıraz ı·yl•>di'klci'İ mmnııriyet dP
recesi üzerinden hizmete alınmasına) :karar veril
miş olma.qrna rağmen yine bir 'hizmete alınmadı
ğrııdan baıhsile şiıkayot eden Muhittin Oygenin 
Yüksek Reisliğe ımnmu~ olduğu arZlıhal encilmf'
m• vcrilmcldr fiiimrük ve inlı isarlar vı,kfıletin<' 
giinderilmişti: 

Gelen karşıirk okıındulrt.an sonra iı•mhr görii
şüldü: 

Muhittin Oygcııin ·lıi:t.mctin<J nihayet verilmiş 
olması iç talimatnamenin 85 nci ma.ddesiniıı 7 nci 
fıkrasına müst.cnid olduğu anlaşılmıştır. Esascn 
rmnmur tayin V<' iKtihdanır vokfıl.,tlerc mcvdu sa
li'ı.lıiyt•l eiiml~~indm olması iHbarile ilm hususa 
ılair erıciimt•nre ıhir karar itt.iJıa.zrna iımkan bu
lıınma.mıştrr. Şu ka.dar ıki, Muhi1ıtinin arzuhalin
ıle lhahsettiği gibi bir Şiira.yi devlet 'kararı ol
madığı Y()kfilet«;c hl'yan ~'llil.mekte olmasına rağ-
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523 / Cela.lettiıı Eri§. 
560 Kii~ükpazar Mektelı 

Hokak No. 12. 
İstanbul. 

1 
_ .. 1. 

1 

flümrük komüsyoıı

culuğuııdan menedil
mesindcıı §İkayet. 

1772 Avni Yiğitbaş. Mahkılnıiyetlerinden 

JSÖSi Eski tahsildar. kalan miiddetin affi. 

Mahkum ınPınurlar ı 

naınma. 

Manisa hapis;ıncsin

de. 
Manisa. 

men Şıirayi devlet deavi dairesince verilmiş iböy-
lc bir karar varsa deavi dairesinin kazai va.züe 
ırör<>n miistakil ımalıkerne sıfat ve sa.lahiyctile 
müeehhez olması iti-barile bunun tenfizi vekaletçe 
tabii hıılunduğundan böyle l:ıir karar olduğu 1aık
dirde musaddak suretini vekiliete göndermok !':U

retile tenfizini talob eckbilcceğinin arzuhal sa.hi
·bine anlatrlma.<nna karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

610 13- I -1937 

Celalettin Bı·i~ imzasile lst.anbuldan Yüksek 
IWisliğc ımıınitıp cn<'Ümenimizc vPrilcn arzu
halde: 

Gümrük koınusyon~usu srfatilo gümrükler
de iş takibine müsaade edilınem('sinden şikH)•('t 

edilmesi Ür.('rirıe bu arzuhal rlümriik , ... fııhisar
lar vekaletine gönderilmişti. 

Ge](•n karşılık okıındıı ve i<'llht g-iirii~iildii: 

CrliUcttinin kontenjan kaçakçılığından sw:
lu olmasma mebni !stanbul gÜmriildrri baı~ ·mii
rliirlüğü başkanlı!h altmda toplanan heyet ta
rafından 1098 sayılı kanunun 8 nci maddesine 
dayanarak bir sene müddetle komusyonculuktan 
menedildiği anla.~ılmış ve bu karar CPialettinin 
arzuhalinde serdettiği bazı iddialim rrodedecek 
mahiyette olup bir il!'ncnin sonunda k'arııesinin 

i geri verilerek tekrar komüsyonculuk yapmasına 
müAAarl" edilmesi mümkün bıılıınmıış olmakla bu 
bir senenin bitarnmda aid olrlıığıı dair<'yc mü
l'aeaatla karni'sini almasının kcııdisinr anlatıl

masıma karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

611 13 - I - 1937 

Manisa N'za Pvirıdc malıki'ını olarak yatan 
mPınıırlar ııaımrıa tahsildar Avııi Yiğithaş tara
fmdnn Yiiks .. k Rl'isliğ•• sıınıılup eneümene veri
]pn arzuhalde: 

Şimdiye kadar <:t>kmiş oldukları ceza ve izti
rııhlar kılfi g-örülerek nıahkiimiyetlerinden kalan 
nıiiddt>tlerin affilc vatanın her hangi bir köşe

i siııde birer vazifeye tayinleri istenilmektedir. 
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Rs. M. l\1. Kati b 
(lire~un Istanbul Samsun 

1. Sökm cn /:. /(nnwınrsrıl M. Ula ş 

Aza Aza Aza 
Clümüşanc İstanbul Kars 
Ş. Enloğan Ali Bartas O. /(iiııtay 

Bunların mahkümiyet.l cri dereca.tt.nn · geçe
r ek katiyt•t kcsbetnıiş u lmas ıııa V{' hususi affc 
ıııazhaı·iyct.lcri i«in de ortada kanuni bir scbelı 
lıulnnııı aınasırıa göre dileklerinin yerine getiril 
mesine imkfuı lıuluıııııanıış olınakla keyfiyetiıı 

Avni Yiğit.başa anl atılınasm a karar vrrildi. 

Kaı-aı· No. K. tarihi 

612 14 - I - 1937 

Aza Aıa Aza 
Bursa Çoruh Gazi Antep 

:ll. Ji' . Ger('Ckcr 1. J(·ıırtkmı M. Şrılıin 

Aza Aza Aza 
Siird Sıvas Malatya 

Ş. Siisoy A . Ö. Eı·dcmegil o. Koptı;gel 
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2 3 :i 5 Esma Said. Va tani hizmet terti- : . Düzce isyanı bildisesinde 11olıid olan Auapa-
2 4 ') 7 Telgaz mt>ydanı ll- hinden maa~ veya ik- ~arı M ilis kumandanı Saitten dolayı lıağlaııaıı 

kiz S. No. 12 evde. ramiye verilınt•siııi is- (lüzi nıaıı.şııı on scneliji;i toptan Vt~rilerek aliıka

Yeni~chir - Ankara. tiyor. ları kesildiğinden ve şimdi ise zaruret içinde 
bulunduklarından bahsile kendilerine vatan! hiz
met tertibinden ıııaw;ı veya ikramiye verilmesini 
isteyen :::!aidin zevcesile çocuklarının Yüksek Rc
isliğe sunmuş oldukları arzuhal cncümene veril-

1 805 Müyesser. 
1 9 ı O Ölü, mahalle hek~isi 

Bahri karısı. 
1 DörtyoL 

ı 

i 
l 

ı 

Kesilen yetinı maa
~mn tPkrllr hağlaıı
nıası. 

mekle okundu ve icabı görüşüldü: 

Arzuhal salıibierinin kaııuııeıı müstahik ol
dukları maaş toptan verilerek alakaları hsilmiş 
olmasına ve kanun haricinde yeniden maaş bağ
lanmasına veya ikramiye verilmesine imkiln bu
lunmamasına göre dilekleri yerine getirilerniyc
ceğinden kendilerine anlatılınasına karar veril d i. 

Karar N o K. tarihi 

613 14 - l - 1937 

Babası binbaşı Memettcn dolayı bağlanmış 

olan yetim maaşı, izdivacı üzerine kesilmiş ve bu 
kerre kocası da ölmüş oluuğundan lıahsile eski 

1 
hükünılere göre bağlanmış ve bn hükümler ,da
iresindc muamcleye tabi tutulması rnuktazi bu
lunmuş olan maaşın yeniden bağlanmasmı i~te

yen Müyesserin Yüksek Reisliğc sunmuş olduğıı 
arzuhal encümene vPritmekle M. M. vekiiletiııe 

gönderilmişti: 

Gelen kaqılık okunduktan sonra icabı görü
şüldü: 

.A-Iüyessere babasından dolayı cvvelce bağlan
mış ve kendisinin kocaya varması üzerine kesil-

i miş olan yetim maaşının gerek 1683 numarıılr 

tekaüd kanununun 64 ncü maddesi hükmüne, 
gerek Meclisi Alinin 695 sayılı kararındaki sara
hate göre yeniden taıhsisine imkan bulunmamış 

J olmakta dileğinin yerine getirilmesi kaııuneıı 

i mümkün olmadığının Müyessere anlatılma.qına 

·ı ""'" "rildi. 
Karar No. K. tarihi 

ı 
614 14 - ı- 1937 



Arzuıial verenierin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 

ı 200 Ömer Kaya. 
1 259 Sekili Tuzlaı:ır Eski 

takib memuru. 
ı Kabaklı köyÜnden. 

i Çiçekdağı. 

1245 Rifat Öktem. 
ı 30ö Nadir sokağmt!a No. 

29. Mütekait! yüzba
şı. 

1 Kar~ıyaka • lznıir. 

12 

Arzuhal hulasası F~cüınen kararı ve ne sebepten verildiği 

-~-~ --~---=~=~ ~--•c.~--~~--~-

TekaÜd ma~ bağ- ı Sekili tuztası eski takib memuru Ömer Kaya-
laıunası.. ıım ı üksek Hcisliğc swıub cncÜınıeniıııize veri

len arzuhalinıle: yapmış oluuğu hizmetine karşı 
7HH sayılı meınurın kanuııwıun 77 nci roaddesile 
1ötia sayılı tekaüd kanunu alıkamma göre teka-

Tekaüd maaşmın bağ
lanmamasından şikil

yet. 

' üd edilmesini istemektedir. 
Arzuhalin ltüınrük ve inlıisarlar vckalctiııe 

gönderilmesi üzerine gelen karşılık okunduktan 
ve eneüıııenc davet edilen Divam ınulıasebat 

reisinin de bu lıusustaki ıııütalPa:sı alrndıktaıı 

soma icabı görüşüldü : 
Ömer- Kayanın Sekili tuzlası kolcusu iken 

929 seııe:sindc ınaaşı üerete ı;evrilmiş ve fakat 
kendisiııin yeni harflerle okuyub yazmak öğ

reıııııediği için 1935 senesinde işine nihayet ve
rilmiş olduğu aıılaşılınıştır. 

7!lti sayılı meınuriıı kaııunuııuıı 77 nci mad
desi, maaşla iş başında bulwııııakta olan ve o 
kanunun hükümlerine bağlı bulunan Devlet 
ıneınurlarına ıuuıılıasır olup 1929 yılmdan beri 
ücretle nıiistahdem olan Ümer Kayanın csasen 
kt•ndi vaziyetile müııasebcti olmayan bu madde 
lıükınüııdeıı istifade etmesi ıuümkün görülıue
ıni~tir. Keııdisiniıı tekaüdüne gelince: tekaüd
lüğe hak kazanılınası ıla 168a sayılı kanunun 
6 ncı maddesinin son ve 2a ncü maddesinin ilk 
fıkralıırma göre bilfiil 25 sene maaşla hizmet 
etmt•ğı• -ıniitevakkıf olup arzuhal sahibinin ınu
aşlı hizml'ti ise bıı müddcti dolduıı·ıııaımıkta olmu
smdan dolayı kentiisi buııa da istihkuk kPsbct
nıcıni~tiı-. Bu itilııırla dileğinin yerine gctirilmcsiıw 
kanuııeıı imkan olmadığının Omrr Kayaya aıı
latrlmasrna karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

615 14 - I - 1937 

Mütekaid harb malfılii olduğu haldı• tı'kaiid 
11naaşı tahsis ı-'<lilmediğiııdt•n vr yalıııız biı· Sl'lll'

d!cn ·beri terfilı 7,aınmr alrııaktn olduğundım lıulı

ııilc tekaüd maaşının da bağlanmasım istiycıı 
mütekaid Yüzbaşı Rifatm Yüksek lWisliğe suıı
muş olduğu arzuhal pncünıeııe wrilmı<kle M. 1\'L 
V ckalctino gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı giirüşiildii: 



ı 297 M. Nuri Ergurı. 

ı 266 Kanaat lıakkalı. 
<Jırıaraltr. 

!negöl. 

- i3 

Arznlıal hulisası 

' l<JlleriııdPki tıızlarııı 

fiat farkını kabul et
mediklerinden ~ikfi

yet. 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Yüzbaşı Rifatı.n a,~eri n-isheti kesilmiş olaıı

l~ırdaıı olması lıasebile kendisitıP 1:!20 sayılı ka
ııımıı. tcvfikaıı tckaüd aidatı g·ni vı•ı·ildiği w 
ve ancak kal'arı mucibiııl'c 23 ~ubat 341 tarihin-

i den itibaren de beşiıı<•i den•ceden terfih zllimmı 

tahsis edildiği anla~ılını~ olmasma göre ayrH•a 
tekaüd ınaaşı verilmesine kanuni imkan bulun
mamıştır. Ancwk Rifat arzuhalinde lıiı· scııt-tlen

beri t<'rfih zammı aldığını beyan etmektP olınasıııa 
ve M. M. Vekaletiniıı kaı-şılığında ise 20 şubat 341 
tarihinde terfih zammı taıhsis kılındığı Jıpyan 

kıhıımakta bulunmasına g·örı• <'K<'l' hu t<H·ihtı•ıı 

itibaren bu zammı almamıı;ı is<' alınıuhğı sr•ııeln<' 

aid hakkı iı:in mereiiııe mürıwaat Ptnwsi lil
zım gt•leı•eğinin kPndisiııe hildirilmı•siıw karaı· 

verildi. 

Karar No. K. tarihi 

616 14 - T - 19~7 

Tıız fiatlPr-i indirildiği sırada elinde ıbulundu
ğıınu ll'vsiık <'1tiği hızların fiat fa11kını ilmbul et
mediklerinden şikayet oocn Nuri Erıgunun lne
g-ölden Y·üksek Reisliğe sunduğu arzuhal encümc
ne verilmrkle Cliiımrüık ve inh i sarlar v!'kaletine 
I("Önderilmisti : 

Oden kıırşılıkta : Nun Ergunun, tuz fia.tleri
uill indirilmesi haıkkındaki 2752 sayılr kanunun 
muva.kkııt maddesinde yazılı evsafı haiz oLmadığı 
i~in kPndisinP fiat fuı·kı verilmediği bildirilımiş

tif. 
t<'.ıılbı görüşüldü 

2752 numaralı kanunun muvııkka.t maddesin

de : İnılıisaı-lar i<lar~iııc sa.tışlııı-ı !ıakkrnda hesab 

veınıwd{ nıükellrfiyetiııde hulunan yııni ra.ri hesah 

tntıııı hız s:Liıeılarıııııı dlprinde hnlnııılnğu tev

sik edilcreık olan tuzlarm fiat farkına muıkwbil tuz 

' vı·riltoceği sarilı olarak gösterilmaktc oluh Nuı·i 

Ergunıın ise oradaiki tıikcurdıı.n aldığı tuzları 

hakkal diikil<anında satma:kta olduğu anlıı.şrlmıısı

ııu ve bu kanun hükmünün Ilm gibi perakende sa-



Arımhal verenlerin 
adı, sanı, ve o ·u;·

dukları yer 

Re is M. M. 
Girestın !stanbul 

Arzuhal hulisası 

KAti:b 
Samsun 

1. Sölnıırn Z. Karaınursal M. Ulaş 

Denizli Gazi Antcb Gümü~e 
Şefik Tiirsan M. Şahin Ş. Erdoğan 

Srvas Zonguldııik 

Z. Başara R. Dinç 

14 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği · 

tıcılarm elleı'indelci t uzlara ıteşmiline imkıan ol
manuı..~ııı a göre şi:kil.y{'.t. i yerinde olıma.dığıııııı iken
disine anl ıı:t.ılınasrııa karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

617 14- I-1937 

Bursa Çorulı Çoruh 
M. /f'dmıi Get·çeket· .A. Aky iiz llısan Kurtkan 

l s tanbul Kars Malatya 
Ali Barlas O. Kiinto.y O. Koptagel 



... :2 
"i> o 
ı:;Z 

.ı: 

375. 
:ıQ7 

-lS-

Arzuhal verenlerü1-
adı, sanı ve otur

duklan yer 
Arzuhal hul&.<ıası ; Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
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Rıza Ünaydın. " Aile harcıralıma aid 
Bulaşık hııstalıklar muamelenin düzeltil-
ınütchassısı. Binbaoıı. mesi. 
.ı kor. Hayvan hasta-
nesi. 
Üsküdar. 

1 H30 yılında aile harcı ra h ı i~in avans sure-
til<• alı-lığ-ı paranın lllll\"asalat ilnıiilıalıPri v;ık-

t.ile \·erilıııeıııi~ diy" ıııa;ı~ıııdarı k<'sildiğiııtl•·ıı 

ve lı;ıllıııki lıll ilıniihalıeri Yaktiııd<' ıncr('.iiıw 

V!'rıni~ olduğıııı<l;ııı Y<' lı~tııa dair lıiı· <;ok defa-
! lar yaptığı ınürueıwtlııra da. e(•va h veımedikl<'
' rinden bahsilc hu lıaı·ı·ınıh i~iııiıı düzeltilınPsi

ni isteyen Baytar binbaşı Rıza Onaynın tarafm
i ·dan Yüks!'k Reislii:i;<' sunulan arzuhal cnriimene 

verilııır•kle M illi 1\liida faa nkiı let.iıı<• giitıd<'ri 1-
ıııişti. 

Flıı i~ lıakkıııdıı <"<'I'<'Yiııı <·<h-ıı mııhnlwre iir.c
rine soıı gclPn k;ırşılık olmııdıı Y<' ic·abı !!iirii
şüldü: 

Rıw Uııaydıııııı, ıııaaı;;ıııtlıııı hsildiğiııi 11<'
yaıı Pt.t.iği Inı par-a lıakkıııdıı. vı·k~h·t(:!' yapı

ı lan iııc:clı•mplr>ı· v~ mahalli]~ ger:Pn yazılar so
nunda 303 lira ~.ı kurnştmı ihaı-ct olduğu ta

, hııkkıık ('Oen lııı harf"rrah alacağıııııı ~onradan 

kl•ndisinc tl'diy(' edildiib ıuıla~ılını~ olmakla di
ı leğiııiıı hu suretle soıııı ('rdiı-ilıniş olduğuııım 

Rıza Üııaydıııa hildirilnwsin(' karnı· vPriloi. 

Karar No. K. tarihi 

6IR 19-ı-ın:n 

ı 4 29, Ali Kaya. Jandarmalıkta tenı

didi kabul edilııırıııe
sinden şikayet. 

Ostc sel8m vermemesi yüzünoeıı uğradığı 
ınahkfırniyet.tPn riolayı tcındidi kabul !'dilmi~···

rck terhis suretile mağdur edildiğinden şikayet 

eden Balıkesirli Süleymanoğlu Ali oııbaşmın 

Yiiksek Reisliğc sunmuş olduğu arzuhal <'llf'iinl<'
ne verilmekle Dahiliye vekalctinc gönderilrni~t i 

ı 5 O 2 DPğirnıend<~redı•. 

İzmir. 

Gelen karşılık okunon ve icabı görüşüldü: 

Ali onbaşıııın binba.şı Nazıniye selarn verme
mek ve hürmetsizlikte bulunmak suçundau on 
beş gün mahkfuniyetiııe karar verildiği ve kendi
sinin askerliğini bitirdikten sonra hizmeti ü~ yıl 
uzatılrnış ve bunun da bitmiş olduğu ve gcr"i Ali 

1 onba~ı hizmetini yine uzatmak istcmiş.~c de bu 
cihet alilkadar makamlarca mm·afık göriilrn .. di
ğinden 1681 sayrlr kanunun 21 nci maddesi lllll

cibiııce yapılan talimatname hükmüne tevfikan 
tcrndidinin kahııl edilmemiş bulunduğu anlaşıl

mış ve aid olduğu makamın bu hnsııstaki ka
nuni salahiyetinc karşı Alinin dileği hakkında 
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adı, saııı ve otur- Arzuhal hulMaııı Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

"----~-"~~-- -=~U_i-~~!:-1.~~:- ~-~-=---=~=•c~---•-· ----=-~~--~1~~-~~~~-- -- -==~~--- -==·---•c·---~--- •••~ 

ı 97 ı· !<'atma. Şarka gitmesinin bir 
2 O S 3 Bin lıa~ı Kılmil anasi. sene daha tecili. 

n ası. 
ı İhsııııi~··· malıallesi 
Etempaşıı sokak No.3 
Üskiidar - lstaıılıul 

Hiresun 
1. Söknum 

Aza 
Denizli 

•':!Pfil• Tii>·.wın 

Aza 
Malatya 

O. Koptagcl 

M. M. 
Ist anlıııl 

Z. K ara.ınıırsal 

Aza 
tlüıııüşaııı· 

.<::. Erdo1/1111 

Kati h 
~amsuıı 

M. TJiaş 

Aza 
İstanbul 

,ı. Tlarla.ç 

Aza 
Siird 

Ş. Süsoy 

! encümenee yaprlııeak bir muamele bulunmamış 
olmakla keyfiyetin kendisine bildirilme~.1ııe kH
rar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

619 19 - I - 1937 

Yedek subay okulu lıiriıl<•i tabur kunıandHn 
ııuıavini Biıılıa~ı Kılmil anası !<'atma tarafın
dan Yüksek Heisliğc sunulup ı•neÜııll'ninıiıw vc
ı·ilı•n arzuhalde : Kızı ilc kendisiniıı pJıeııııııiyetli 
sıır!'!lc lıast11 oldııklarındıın vı' lııı~k;ı ıııııiııiPri 

de olıııadığıııdaıı lınhsile 1\fııııiliıı ~ıırk sırası

lllll bir sene dah11 1-Pı·ili istcnilıııesi iizt>riııı• kı•_,._ 

fiyet Milli Müdafaa nkületiıw yazılıııı~tı. 
Gelen karşılık okuııdıı ve iealıı !!iirüşüldü: 

Ancak Şark sınısıııda bulunaniarnı ailele
rinden yalnız iaşl'si kanıım•H o sııhaya ıııevdıı 

ve ımwhuri olaniann sılılıi lıalkri iimriııc lll'
yet !'aporu ilc bir sene müddetltı lıarekı•tlcri te
cil olıınalıileccği ve cı·tcsi sene mutlak suı·cttı• 
gönderile!'eklcri Ali askeri ~ıirııea ittihaz edilı•n 
karar iktızasındaıı olınıısıııa giire lııı karar h i
lafına ımcümeııcc lıiı· ıııuaıııclc yapılınasına iııı

kfın olıııadığııım keııdisiııc aıılatılmasımı karar 
verildi. 

Kııı·ar N<i.". K. tarihi 

620 1 9 - T - 1!ı:!7 

Aza Aza 
Rursa Çorulı 

M. Frhmi (/ı r(rker A. Ak yüz 

Aza 
lspartıı 

lurahim 

Aza 
Çoruh 

1. Kurtkan 

Aza 
Kars 

O. Kiinfa.y 



ııo- Arzuhal verenlerin 
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[ dukları yer 

1086' Zeki Kayacan. 
1 ı 4 1 Eski nahiye müdürü. 

Cüınhuriyet mahal
lesinde mukim. 
Osmaniye. 

ı 1 OS NC('ib J<Jğitmen. 
1 ı o 3 Rürııri Keramet yo

knşu No. 19. 
Kasımpaşa - lst.an. 
bul. 
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Arzuhal huliı.saRI Encümcn kararı ve ne sebepten verildiği 

Tekrar memuriyete 1 Eski nahiye müdürlerinden Zeki Kayacanın 
alrnması. ; Yüksek Reisliğe sunub cncümcniınize verilen 

; 'arzuJıaıinıle: Bir takını garazkarlarm tezvir
lerinc kurban olarak hir sene •hapis cezasına 

: .mahkfıın edilmiş VE' eliğer suçlardan beraet et
miş olduğundan ve hapis cezasiDI da çekmiş 

·i bulunduğundan bahsile mahkıimiyetinin affile 
! tekrar memuriyete tayini ve bu suret mümkün 
1 olmadığı takdirde tekaüd maaşı bağlanması 

istenilmektedir. 

Bu arzuhal ile ilişik kilğıdlarrn Dahiliye ve-
kiiletine gönderilmesi üzerine gelen karşılık 
okundu V!' icabı goörüşüldü: 

Zeki Kayacanın dercenttan ge~<'rek katiyet 
kesbeden nıahki\miyetinin aifini muPib bir sebeb 
olmamasına göre bu dileğinin yerin<' gl'tirilmc
sine mahal olmadığı gihi mahkilmiyetine karşı 

gerek yenirlen bir memuriyete tayinine gerek 
tekaüd maaşr tahsisine de kanuni imkan bulun
mamış olmakla keyfiyetin kendisine anlatılına

sma karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

621 20- I- 1937 

Tekrar polis nıcsle- Polis divanr tarafından hnkkmda verilen rne-
kinde istihdamı. muriycttrn ihrnı: kararmın kaldrrrlıırak tekrar 

meslekc alınmasım isteyen eski polis memuru 
Xccibin Yüksek Rcisliğc sunmuş olduğu arzn
hali cncümcnimize vrrilmcklc Dahiliye Vcktılctine 
gönderilmişti. 

Gelen karı;ırlrk okı.ındııktan sonra ioobr gö
rüşüldü: 

Nceibin tekrar meslekc alınıp almmamasr 
merciinin takdirine bağlı bulunmasma ve kE-n
disinin csnscn Şfırayi Devlet Deavi dairesine va
ki olan müra<'aati Üz!'rinc ılavasının salahiyPt 
noktnsrndan reddı>dildiği de nnla~rlmasrnn göre 
dild~i hakkında encümenimizce yapılacak mu
amele olmadığmrn hndisin!' bildirilmesine 
karar wriidi. 

Karar No. K. tarihi 

6'lJ 20 - I - 1937 
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve ot ır

dukları yer 
Arzuhal hul3sası 

ı ı 3R: Şevket. Tekrar Polis mesle-
1 195. Muradiye, Bay Ah- kine alınması. 

med mahallesi Kaya 
başı sokak No. 13. 
Bursa. 

1 26 1 Meıned Ali. 
-~ 32! Malul .iandarma za

biti. 
BiikUrnet kahvesi 
karşısuıda No. 13. 
Balıkesir. 

Aldığı harcırahtan 

bir kısımnın geri a
lınmasından şikayet. 

18 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Trabıon vil§.yııti eski polis işyarlarından Şev
ketin Yüksek Reisliğe sunup eneüuıenimize ve
rilen arzuhalinde: 

Vazife başında bir bardak bira içmesi sebeb 
gösterilerek vazifesinden c;ıkarıldığından şikayet 

odilmektc ve yine meslekte istihdamı istenilmek
tedir. 

Bu arzuhalin Dahiliye vekilietine gönderil
mesi üzerine gelen karşılıkta : 

Şevketin resmi elbise ile gazinoda içki ic:mc
sinden dolayı polis divanınea polis tc.5kilil:t ka
nununun 29 ncu maddesine tevfikan mcmuriyct
ten çıkarıldığı ve gerçi Şevket, sonradan Bursa 
kadrosunda tekrar polisliğe tayin edilmiş ise de 
tayin keyfiyetinin 2049 numaralı kanuna uyı.,11ın 
olmamasından dolayı tescil muamelesi yapılma
dığı ve bu hale göre tekrar mesloke alınmasına 
imkan olmadığı bildirilmiştir. 

!cabı görüşüldükte: 
Memleketin inzibatile aHikadar olan polislerin 

tayin ve ihracı keyfiyeti mevzu alıkarn VI) şerait 

dahilinde cereyan etmekte olduğu gibi ~sasen 

memur tayin ve istihdamı hu~11su da akl oldu
ğu vekruet ve dairelere mevdu salalıiyct cümle
sinden bulunmasma göre bu salahiycti ilılfıl ma
hiyetinde encümence bir karar ittiilıazıııa imkan 
olmadığının Şevkete aniatılmasına karar v~
rildi. 

Karar No. K. tarihi 

623 20-I-1937 

Haymana j.andarına kumandam iken malflli
yctinden dolayı tekn:üd edilen Memed Alinin Yük
sek Reisliğe sıınub cncümeni:ınize verilen arzuıha
linde: 

Altı nüfıı~ ailesile birliıkte Bitlise kadar olan 
harcırahı eski harcırab kanunu hükümlerine tev
fikan 27 - VII - 1931 tarihinde verilmişse de ay
ni tarihte neşı-olunan yeni harmrah kanunıma g-ö
re verilen miMardan daha az harcırab alması la
zı.mgt>ldii!i il<.'ri sürulerek aldığı paradan bir kıs
mının yeni kamın hrükiimlerine göre geri alın

makta olduğundan şikayet edilmektedir. 
Bu arzuhalin Dahiliye volraletine gönderilme

si üzerine g-elen karşıirk okunıınuş ve Umum jan
darma kumandanlığmda.n enciimene davet eQilen 
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Arzuhal hulAsası 1 Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
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1 

1 

ı 

1 

1 

Arzuhal E. Reisi 
Giresun 

t. Söknıcn 

Gazi Anteb 
M. ŞaJıin. 

Srvas 
Z. Başara 

M. M. 
İstanbul 

Z. Karamursnl 

Gümüşane 

Ş. Erdoğan 

Zonguldak 
R .Dinç 

Katib 
Samsun 

M. TTla.~ 

İstanbul 
Ali Barlas 

salahiyetli müdürün vermiş olduğu izahlar da 
dinlemniş olmakla beraber bu mesclc hakkında 
encüınenimiz, Maliye cncümeninin de mütaleasmı 
almayı muvafık görmüştü. :Maliye cncümeninin 
bu hususa dair yazdığı karar üzerine mesele tct
okik ve icabı miiza.kcre olundu. 

Maliye encümeninin kararmda da yazılı ol
duğu üzere; harcırab muamclesi velev tekemımül 
etmiş ve harcırab tahakkuk ettirilmiş ve tediye 
olunmuş olsun yeni Jıarcıra:h kanununun neşri 

.tarihinde harcırab namile alınan para henüz hiz- , 
met ifa edilmeınş ve harcıraha istihkak tahakkuk 
etmemiş olduğu için avans ma:hiyetinde olub me
murların gideceği yere ve son tahakkuk eden ha
kiki miktara yani fazla veya noksan sarfiyata gö
re tahakkuk muamelesinin ikmali ca.b edecektir. 
Şu halde hizmetin ifasrndan evvel yapılan hesalı 
mua;melesnin şekli ne olursa olsun masrafın ta
ıhakkıvkunu istilzaın etmcyeceğinden 1846 numa
ralı ve 27 temmuz 1931 tarihli harerraılı kanunu 
hükümlerinin tatbikr ve ·binaenalcyh yeni ·harci
rah kanununa nazaran kedisine fazla verilmiş 
olan miktarın geri alınması zaruri buluduğunrm 
ve yapılan muamelede şiıkayeti mucib bir hal ol
madığının Memed Aliye anlatmıasrna karar ve
rildi. 

Karar No. K. tarihi 

624 20- I -1937 

Bursa Çoruh Denizli 
M. Fehmi Gerçeker 1. Kurtkan Şefik Türsan 

Isparta Malatya Siird 
l. Demiralay O. Koptagel Ş. Süsoy 
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Cerrahpaşa, Tatlıku- . Reisliğc suııınuş olduğu arzuhalin encümene 
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i 
1 

1 

i 

yu sokak No. 5. verilnıesi üzerine ll. }1. ve Maliye vekaletlerile 
Istanbul. bu hususta cereyaıı eden muhabere sonunda 

alın mı karşılıklar ok undu ve icabı görüşüldü: 
1\inictin kocası ~evkinin milli hudud hari

cinde lmluuıııasmdaıı dolayı 34 7 ımınaralı ka
nunun 5 nci maddesi mueibince 1341 tarihinde 
askeri nisbetinin kesildiği ve Şevkinin 1926 
tarihinde Türkiycye gelerek 1933 yılında öldüğü 
ve Türkiyeye geldiği tarihten ölümüne kadar 
müracaat etmemiş olduğu anlaşılmıştır. 

10 - V 1 - 1929 tarihiııde neşroluııan 1520 sayılı 
kaııunun biriııci maddesinde: 23 nisan 1336 ta
rihiııdeıı itibaren salahiyettar olan mahkemeler 
ve heyetler kararile ııislıeti askeriyesi katedilen
lerin de ınaıı.~larıııdan kesilmiş olan tekaüd aidatı
nın yokfuıu, yüzde elli ilavcııile verilerek Hazine 
ile aliUmları kesileceği yazılı buluıı:ınaktadır. 1683 
sayılı kanunun nıuvakkat yedinci maddesinde de 
«1520 numaralı kanunda yazılı cezalara uğra
mış bulunanların yetiın ve dullarının maaş iste
rneğe hakları yoktur. lki sene zarfında müra
caat şartilc bunlarııı o kanun hükmüne tevfi
kan tebeyyüıı edecek istihkaklan da tesviye 
olunur. Bu müddet zarfında müracaat etmeyen
lerin hakları ı.akıt olur.» denilmekte olmasma ve 
Niıııetin kocası Şevkinin de askeri nisbeti ke-
silmiş ve ıııuayyen mü{)det zarfmda da 1520 sa
yılı kanun mucibince tekaüd aidatının verilmesi 
için müracaat edilmemiş olmasına göre dileği
nin yerine getirilmesine kanuni imkan olmadı
ğının Nimete aniatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

625 21 - I - 1937 

1 790 A. Hamdi. Tekaüd ikramiyesinin Tekaüd ikramlyesinin son mcmuriyct maaşı 
üzerinden vcrilmeyip aldığı açık maaşının mik
tari üzerinden verilmiş olduğundan bahsile şi

kil.yeti ve bu hususta bir takım ifadatı havi Kars 
gümrüğü eski müdürü Ahmed Harndinin Yüksek 
Reisliğe summış olduğu arımhal cncümene veril
mekle Güııı.riik ve i'llhiS'arlar müdürlüğüne göll-

1890 Ayafilboy ınahallcsin- yanlış verildiğinden 

de No. 14. şikAyet. 

Trabzon. · 

i de'rllmifti. 
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1 703i Hüseyin Avni Ozan. 
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Arzuhal hul&sasr Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
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t Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Doğum tarihinin yan- ' 
lış olması lıasebile 

açığa çıkaı·ıldığınd·m : 
şiki\yet. 

~\ihmoo Harndinin bu iş hakkında daha ;wvel 
Şıirayi Devlete müracaat ederek deavi dairesin
ce davasının reddedildiği anlaşılınasına ve deavi 
dairesinin kazai vazife gören müstakil mahkeme 
sıfat ve salalıiyetini haiz olduğu YüksL•k Ueclisin 
803 numaralı kararile teyid edilmiş oLmasına ve 
encüıncniınizin ise mahkeme kararlarını tcbdil n 

tadil etmek salahiyctini 1ıaiz bulunmamasına görP 
encümenimizee bu dilek hakkında yapılaenk mu
amele olmadığmııı A\ımed H111mdiye aniatılmaRı
na karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

626 21 - I - 1937 

İZmir lnhisııı·lar ba~ıııüdür!üğü satış deposu 
eski müdürü II. Avni Ozanııı Yüksek Reisliğe 
snııup encüınene verilen arzuhalinıle : 12!18 do
ğumlu olduğu halde Tesalyadaıı lzmirc hicret
lerindc doğum tarihinin 1291 olarak gösteril
mesi neticesi olarak 2921 sayılr kanunun 21 nci 
maddesi hükmüne tcvfikan açığa çıkarıldığın

dmı lıalısile işinin tetkikile nıağduriyetine mey
dan verilmemesi istcııilnıektcdir. Bu arzuhalin 
Gümrük \'C inhisarlar 
üzerine gelen karşılık 

şüldü: 

vekiLietine giinderilıncsi 

okundu ve icabı görü-

Hiiı.cyiıı Avninin, bu dil('ğinin wkaletçe ka
nuni müeyyedelere dayanılarak kabul edilme
mesi üzerine vckalet aleyhine Şfırayi devlete nıü
raeaatla dava açtığı aniaşılmasına ve Şılrayi 
devletç.c rüyet edilmekte olan bir <lava hakkın
da eııcümence karar ittihazıııa ınalıal ve imkAn 
bulunmamasma göre kazai mahkeme sıfat ve 
salahiyetiııi haiz olan Deavi dairesinin bu hu
susta vereceği karara iııtizar etmesi zaruri ol
duğunun kendisine anlatılınasma karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

627 21 - I - 1937 
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j Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

11771 Cemal Mesrur. Vaktile Anadoluya 1 lstikliil mücadelesine iştirak etmek üz~re Is-
12351 M. M. V. Fen ve sa- geçerken avans ola- tanbuldan ayrılırken İstanbul sakıt Hükuınctin-

, nat umuın müdürlü- rak almış olduğu iki 1 den Şama gidiyorum diyerek avans suretilc alıp 
ğü Ş. 2 de Müh. bin- aylığın §imdi maaşıu- yol masrafına harcadığı 337 ağustos ve eylul 

ı 

ha§!. dan kesilmek istenil- maaşlarının Ankaraya geçtikten sonra Milli Hü-
Ankara. ıııesinden şikayet. kumetten de alındığı ileri sürülerck maa~mdan 

kesilmeğe kıyam edildiğinden bahsile şikilyette 
bulunan binbaşı Cemal Mesrurun Yüks<Jk Re
isliğe sunmuş olduğu arzuhal encüınene veril
mekle l\iilli Müdafaa vckiilctine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Eski Osmanlı HükUmetinin büttin hakları ve 

' veeibeleri Milli Hükumete intikal etmiş olmasına 
göre bu iki maaşın, velev avans suretile olsun, 
o zamanki İstanbul Hükılmetinin merkez kuman
danlığmdan alınmış olması, borcun mahiyetine 
tesir ve Cemal Mesrur lehine bir hak tevlid ede
miyeceğine ve gerçi kendisi o zaman erusallerine 
verildiği gibi kendisine Fetalı grupundan har
cırah verİlınemiş olduğunu arzuhalinde beyan et
mekte ise de bu gruptan yol parası almadığını 

i ve yol parası olarak ne sarfettiğini usulen tevsik 
ve isbat edernemektc olduğuna ve ortada müru
ru zaman olduğu hakkındaki iddiasma gelince: 
Bu eihet te bir dava mevzuu olup bunwı takdi
ri de eneümenin saliiı!ıiyeti dahilinde bulunmadı.· 
ğına göre yapılan muamelede bir usulsüzlük gö
rülmemiş olduğundan Cemal Mesrura anlatılma-
aına karar verildi. 

Karar No. li.. tarihi 

i 1 ! 628 21 • I • 1927 

J4ı21- Sül~~~-Ersoy-v~-ı-;~~~ldak Arnele bir~~---Z~nguldak arnele birliğinin sermaye ve mas-
ı 4-84 1 arkadaşları. l liği aleyhine mahke- raf karşılığı namile anıele ücretleı-inden yaptr-
ı 61 .~ Deniz işı;ileri. · meden alınan ila- ğı % 8 tcvkifatm, ötekinin berikinin elinde 
-ı 702 Ereğli. mm infaz edilmeme- , kaldığnıdan ve ortadaki bu hırsızlık ve israflara 

Er,em Ruhi Balkan. sinden şikayet. dair açılan dava üzerine cercyan eden muha-
, Avukat. keme neticesinde bu % 8 !erin kesilmemesine 
E;,kı Türk muharrir- karar verilmesi ve bu kararın Temyiz mahke-
lerinden. mesiııce de tasdik edilmesi üzerine üç yüz ame\ 
Maksudiye han No. lenin işten çıkarılınış olduğu gibi bu mahkeme 
72. kararının da infaz edilmediğinden şikayet eden 
Balıkpazarı • lstan- arnele vekili Etem Ruhi ile deniz tahmil ame-
bııl. lesinden Süleyman ve arkadaşlarının Yüksek 

Reisliğe sunıı.ııı.ş oldukları arzuhaller encüıneue 
~e lktıaad veületine ~ 
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Gelen karşılıkta : 

Bu işçilerin yaptıkları müracaatler üzerine 
meseleyi esaslı bir surette tahkik ve ayni za
manda arnele birliği muamelelerini de teftiş et
mek için mahalline gönderilen teftiş heyetinin 
yaptığı tahkik ve tetkikın sonunda : Bu arzu
hallerde (Hırsızlık, israf) kelimelerile tavsif edi
len şekilde yolsuzluk ve takibi icab eder bir 
suç bulunmadığı tebeyyün ettiği ve arzuhal sa
hiblerinin mahkemeden aldıkları ilim hükmü
nün tenfiz edilmediği hakkındaki iddialarının 

da varid olmadığı ve hatta hadise saliihiyetli 
makamlarca tetkik olundukta, kurulmuş bir 
teşekkülün mensublarına bu teşekkülün mas
raflarını ödemek şartile temin ettiği menafiin 
bu masrafları ödemekten istinkii.f eden müteşeb
bisler için idamesinde hukuki bir mecburiyet 
olmamak neticesine varıldığı ve bunun üzerine 
teşkilat masraflarını eldeki mevzuata tevfikan 
ödemek İstemeyenlerin bu teşkilat hizmetinde 
kullanılmamalarının ve kayık sahibierinden bu 
suretle hareket etmiş olanlar varsa onların da 
kayıklarının nöbete alınmamasının ve maahaza 
teşkiHitm kendilerine iş verınediği kimselerin 

1 umıımi hükümler dairesinde teşkilat harİl'inde 

serbest <;alışabileceklerinin mahalline tebliğ olun
duğu gibi bir taraftan da vakil.letçe yapılan 

, bu tE>bliğin ıı:erck yukarıda yazrlr olan mahke
i mc kararına, gerek umumi mevzuata muhalif 

bir ciheti bulunup bulunmadrğına dair Şurayi 
1 devletin mütaleasına müracaat edilmiş ve bu 

hadisedc tatbikat itibarile kanuna mugayir ve 
yolsuz bir hareket olmadığı: ve bu işteki tebliğ 
ve tatbikın mahkemeden verilen hükümle bir 
alakası bulunmadığı tebarüz ettirilmiş bulundu
ğu ve bn höyle olmakla beraber müteşebbislc

rin, bıızr mnharriklerin tesiri altında hareket 
ettikleri göz önünde tutularak mevcud işçilerin 
tabi oldukları şartlara riayet etmek kaydile 
teşkilatın, kendilerini işçi olarak istihdam et
meleri lüzumunun da mahalline ayrıca yazıldı
ğı bildirilmiştir. 

İcabr ıı:örüı,ıüldükte: 
Arzuhal sahibierinin birlikteki suiistimale 

dair vaki olan şikayetleri vekaletçe resmi bir 
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heyet marifetile yaptırılan tahkik ve teftiş ne-
ticesinde aslı esastan ari olduğu tebcyyün et
mesine ve mahkemeden sadır olan ilaın hükmü-
nün infaz edilmernekte olduğu hakkındaki 

müddea da varid olmayıp bu ililm hükmünün, 
yapılan tatbikatla hiç bir münasebeti olmadığı 

ı Ş ılrayi dev !etin mütaleasına iktiran et tirilm ek 
suretile de tahakkuk etmiş olmasma ve bir te
şekküle girenierin bundan istifade edebilme
leri ancak o tcşekkülün muayycn şartlarına ta
bi olmaları ile mümkün olup, buna muvafa
kat etmeyenler ise harir:te istedikleri gibi ser
best serbest çalışabileccklcrine w halıusus bu 
i~c:ilcrin ıncvzu şeraite ria.'·pt !'tmek kaydile 
birliğe girmeleri eshabı ila vckalctc:e temin edil
miş lmlımmasıııa göre ortada enciinwnce yapı
lacak bir ımıarnele bulunmamış ve arzuhal sa
hiblcriniıı şikilyetleriııde de bir isabet görülme
miş olmakla keyfiyetin lıu suretle kendilerine 
bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

629 2ı - I - ı937 
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1 
Tazminat verilmeme

i s;ııden şikayet. 

Thıvlet demiryolları yol, mebani ve inşaat da
iresi fen heyetine daimi ve müseecel olarak ı927 
senesinde dahil olub ı haziran ı93ı tarihinde 
yapılan teşkilat dolayısilc kadro harici katmış ol
duğu halde idarenin memurin talimatnamesinin 
87 nci madd('.Si hükmüne •tev:fikan emsaline veri
l€'n tazminııtı kendisine vermediklerinden -bahsile 
şikayette bulunan Refet demokanın Yüksek Re.is
liğe suınmuş olduğu arzuhal encümene verilmekle 
Nafıa vekliletine gönderilmişti. 

Gelen karşılıkta : 
1818 numaralı kanunla inşaat dairesi 193ı 

mali senesi iptidasından itibaren demiryolları 

idaresinden ayrılarak vekalete raptedilmiş ve Re
fet Demokanm da, bu daire vekalete intikal eder
ken yapılan t~kiUıt mÜilıasebetile ı haziran ı931 
de açıkta kalarak yirmi beş gün sooıra da 350 
kuruş yevmiye ile vclwetçe inşaat dairesinde tav
zif oltlllllnuş olduğu ve gen;i 1981 mal~ senesi 

1 
bütçe kanunu ile bu idare memurlarının kadro 

1 dllfm.da nlacııldarma tamhıet 'nn'ilmi'Si tenınır 
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ı Encümcn karan ve ne sebepten ~eri~diği 
kılınmış ve lkfPte vekalet zat işleri müdüriyelin
dan verilen vesikada kendisinin ı haziran ı93ı 
do kadro harici kaldığı yazılı bulunmuş isr de bu 
vesikanın verilmrsi dosyaların biraz ge~ dcvrr
dilınesinden mütevellid bir eseri zühııl olrlıığı.ı ve 
binaenaleyh, Devlet demiryolları inşaat dairı·~i 

memuru iken ı hazir~,n 193ı tarihinde kadro hn
rici kalmış olan lkfctin 25 - VI - ı93ı tarihinde 
vekalctçe inşaat dairc.~inde tavzif <ıdilmiş olma
smdan dolayı kendisine tazminnt verilmesine im
kan oLmadığı beyan kılınmıştır. Bu karşılıktaki 
bazı noktalar hakkında aydınlanmak hıin encü
mencıı nrnum müdürlükten salahiyetli hir zat is
tenilmiş ve ıı:elm ııat. da vekaletin karşılığı mün
deri~at.ınr teyid edecE~k mahiyette ifadede bulun
muştur. Bunun üzerine encürnenee keyfiyet Ptra
file tetkik olunduktan sonra icabı ı;ı:örü.5üldü: 

Refet Dcmokanın Devlet domiryollnrı inı;;aat 

dairesinde müstahdem iken bu· dairrnin oradan 
aynlrh 1 haziran ı931 tarihinden itibal'en veldl
lete bağlaMilasi dola.yısile yapılan teşkilatüı kad
ro harici bırakılmış olmasma ve ı haziran ı931 
tarihinde kadro haııicinde kaldığını gösteren ve
sikanın gerçi daireec bir eseri zühul olarak veril
diği beya.n olunmakta ise de Refetin elindeki ve
sika bir taneden ibaret olrnayıb arzuhalinP bağlı 
ola!'ik üç vesika ibraz etmekte ve Devlet demir
yolları umum müdürlüğünün resmi mühürile mü-

' hürlü olan bu üç vPsikada da kendisinin 1 hazirıın 
193ı tarihinde kadro harici kaldığı ve bu müna
sebetle idaredon ayrıldığı sarahaten gösterilmek
te buluMilasma ve Devlet Demiryolları ve liman
ları mımıurin ve müstahdemin talimatnamesinin 
87 nci maddesinde k~dro te.~kiH1tı dolnyısilt• a~rk
ta kalan müsecoel memur Vf\ müstahdernlere hiz
rni't. müddı>tlerine göre tazminat verilee.eği sara
lıaten yazılı oldıığıı ııibi 19::!1 mail sPnesi bütı,:e 

kanunile de bu idare memurlarının kadro hari
einde kalaeak!.arına tazıninat verilmesi esas itiba
rilr kabııl ve tensib edilmesine ve idarenin mii
ııet>.rel memıırlarınflan olan Refet Demokanm ı ha
ziran 1931 tarihinde kadro dolayİsite a~ıkta kal
dıktan ve inşaat kısmı Devlet Demiryollarından 
nyrılarak vekalete devredildikten yirmi beş gün 
sonra vekiiletçe inşaat dairesinde yevmiye ile is-
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

1 tihdam edilmiş olması da ayni teşroilat. dolıı)·ısill' 

kadro haricinde kalan emsaliııin almı~ oldukları 
t.ııır.minat.taıı kt>mlisiniıı mııhrıım kalmıısını icııb 

ctml•ycceğine göre moınurin talimatııam .. siniıı 
87 nci maddesi hükmüne tcvfikan bcnzf'rlt•ı•i gihi 
kendisine de hakkı olan tuzminatın Vl'rilm~·si muk
tazi bulunmuş olmakla keyfiyetin vekiiletl' bildi
rilmekle berah<'r Rl'fl'tc d!' anlatrlmasrnıı karar 
verildi. 

Karar No. K. tarihi 

630 21 - ı - uı:n 

Yaptıı·dıkları kaı·akol :\laııis:ıııııı \'ayla kii~·iiııdt·ki .i:ıııılarıııa kara
hinası için sarfettik- i koluının ~eyidli köyiiıw nakledilnH•si ic;iıı Hii
leri paranın verilme- kfıtııl'tll'n vııki olaıı tPlıliğ üzeriııP !:'t•yidli kiiyiiıı
sL ıle bir karakol hiııası yaptırdıkları halde sonra-

tlan Inı lwrakolun kiiyleriııe naklindi'li vazı.rrı;il
tliğ-iıııll•n bahsi lt• lı u hıısıısta sarfPttiklrı·i pa ı·a-

! nın kt'nılilt•J'ill!' Vl•rilııı<'siııi ist<'yt•ıı SPyidJi Jdiyii 
ihtiyar· hı·ypt inin Yiil;sı•k Reisliğe suııııııı~ oltlnk
lııı·ı ııı·zuhıılin t'twiinıı>ııe Vl•rilnwsi üzn·iııe Ilahi
liye n•kıilPtil<' t'Pl't•yaH Pden muhaberP Heticc
sindt' alınan ~·ıı tezkere okuııdu n· icabı görü
şüldü: 

Yayin köyündeki karakoluıı, sonraılan ya
pılan rlerin itıel'leıııel!'r ıwtieı>sinılt' .viııt• ornrlıı 
ipkıısı zaı·uri görült>t'<'k Hcyidlerd" yapıları 

kımıkol lıiııasr iı:iıı köylünün sarfettiğ-i pııı·aııııı 
:l!l3(i ~·ılı hiitı;esiııdt•ıı kt•ıJtlilt•riııe v.-ı·ildiğ·i \'t• 
orada yapılaıı kumkol binasıımı ise lıazı Pksik
liklt·ı·i taınaııılaııınak suretile tııl'ktebc tahvil 
edilmekle hcı·aht•ı· ııa•rkl•zdt•ıı öğı·etıııeııi ilt' sıra 
n· !Pılı·isat lcvazınıı göııdcrilt>rek tl'drisata ıla. 
lıaşlaııııışı olduğu aıılaşılnıış ,.e bu suretle köy
lülPı·in paralarmı almak i~in vaki olaıı dilekleri 
)'Prim· getirilmiş olıııakla keyfiyetin keıııliltıriıw 
aıılatılııııısıııa karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

öaı 21 - ı - 1937 

Kıdcm üzerinden hağlaııaıı tPkaütl maıı~ınııı 

vazife <.\~Basında aldığı malfıliyt'l tlrrt'Pl'sinP giirı· 

tadili liizıııı gelirken ve bu ınalfıliyl'!i ishat Prli
ci vcsika varkcıı Divanı muhaschat~a hu hakkı 

verilmediğinden şikilyct edeıı emekli alhay Dr. 
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.Muııtafa Talat Özkan m Y iikııck Reiwiğc sun mu~ 
oluuğu arzuhalin encümcnimize verilmesi üze
rine bunun ne gibi cslıaba istinaden dileğinin yü
rütülmediği Divam nıuhasobattan sorulmuştu: 

Gelen karşılık okunduktan ve encüıncnc da
vet edilen Di vaıu muhasebat reisinin verdiği 

izahlar diıılendikten ve Dr. Talatııı vaziyeti ve 
müddciyatı tctkik edildikten sonra icabı görü
şüldü: 

Divanı ınulıasebatııı kar~ılığıııda da yazılı ol
duğu üzere Mustafa Talat aı;ıkta ikm malfıliye
tiııdeıı bahsile Jcrccc üzerinden tekaüdlüğünü 
istemesi üzerine Gülhane hastanesinde tauzim kı

lınan 22 kanunusanİ 1339 tarihli raporda göst"
rilen arızanııı vazife icabı bir malfıliyet olduğu 
hadiseye daha yakın olmak itibarilc o vakit tah
kik ve teııhiti mümkün iken M. M. vckaleti sdı
lıat işleı·i dairesince kıdt•men tekaüdü tasıijk edil
mi~ olması malüliyetİn vazifeden ileri gddiği ka
naat.ini enciimence d('. hasıl etmemektc olmasma 
ve Balkan harbinde .Jıu~ule geldiği bildirilı•ıı has
t.alık hakkında Jıiı; lıir rPsıııi kayid olmayıp hu 
kere yine ayni rapor 1·e ııalısi ı;;ıılındetlt•re isti
naden tevsiki eihetine gidilmektc buluıımasııı;ı 

göre tekaüd maaşıııın malfıliyct ~uretilc tadiliıl\' 

imkan lıuluıımaıııı~ olmakla k<>yfiyetin kendisine 
aıılatılmasrna karar verildi. 

Karar No. K. taı·ilıi 

632 21 - I . 19:3i 

()ankırıııın Yapraıklr naılıiyı>si Yukarı mahal
lesinden ve Hazinedaroğullarmdan Memedoğlu 

H a.<m.nın Yüksek Reisliğ<' .~ıınnb encüımene verilen 
ar7.11hallerinde : 

Askere sağlam gitınıiş ve oradan malfıl oluralı 
ıwdct etmiş olduğu ja.ndarnıa tahıkikatı ve Çaıı

:km vilılyeti .Jıryotiııiıı 28- I -1932 tarihli kararı 
ikt.izasından olduğu gilbi o vakit hasta olara·k ya
tınldığı Ha~·darpaı;ıa hastanesinin bu vaziytıt.i mü
cyyid ra]"l(ll'tl da mevrud lbuhınduğund.a.n ve a;ı

ıkerlik vazifesini yapaııken hiı.~rl olan ibu mah1li
ye.t nrtieesi olarak elyevm boğazının delik bir hal
ık ve nefesi·nİ boğuzıııa tııkılaıı lboru ihı alnb ver
mekte oldnğııııdan \'<l ibu va.ziyetine göre ılmnuni 
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' hakkı olan tekaüd maaşının bağlan.ma:rruı.kta ol
, ması: hasebile pek perişan bir durumda kaldığın
i dan baıhsile bu maMın ibir an evvel tahsisi iste
i ııilmektedir. Bu a~allerin Milli M<Üdafaa ve-

kll.letine .gönderilmesi üzerine gelen karşılıkıta : 

Memedoğlu Hasanın boğazından delik açıl

masma saik olan !lıastalığma dair rapor 1braz ede
memesinden dileğinin yerine getiriLmesine ıkanu
ni iımkan olmadığı ıbey·an krlrnınrştır. 

Bunun üzerine Milli Müdafaa vdtilldinden 
tokaüd şubesi müdürü ile Rı·hJıat i.şleri dairı>sin

di>n salahiyetli bir zat encümene davet Pdilel"€1k 
Hasamn dileği ve vııız"iyeti üzerinde ·görüşüldük
ten ve gmiri1en dosyası da birlikte incelendik
ıten sonra icaıbı müzakere edildi. 

Memedoğlu Hıısanın deve ıkolunda istihdam 
<;dilmiş ve bu ıkollara aid dairede bir kayid ve ma
lılmat ıbulunıınam:ış olduğu ve ıbinaenaleyh Hasa
ııın ifadelerini kayden teyide imkan olmadığı te-

, .kaüd şuhesi müdürü tarafından ifade edilmiş ise 
: de Hasan .bu arzulıalleriıııle askere sağlam olaraik 
: gidib vazifesini ifa ederken hastalanmak suretile 
i malUl kaldığım mutazammın veBiıkal:ardan baıhset
i mekt.e olduğu gibi, kendisinin askerliktc hıısta-
lanması üzerine yatırılmış olduğu Haydar
paşa hastanesinden verilib dosyasında mev
eud oları 12 ağustos 1334 tarihli rapor
da da : (Vezaifi hançere mnatıtal kalmış ve haz'i 
şezen borusu taşımağa mecbur kalıııış olmasın

dıı.ıı dolayı badclıu mııamelei teka<Üdiyesi iera 
ediLmek rilzere kendisine sokiz malı hava tebdili) 
diye yazılr bulunması ve bu rapor muhteviyatı 

: kendisinin nuılılliyetini t!'.'fuite iJcifi bir v·e..~iıka ola-
i rak telakkİ edilib edilmeyeceği hakkmdaki suale 
: karşı sFhJıat işlerinden gelen salilliiyetli zatin de 
, müsbot surette ervrub V·ermiş olmıısı ve lbahusus 
~ bu gibi bir hastalığa düçar olan kimsenin askeri 

vazifeye davet edilerneyeceği de pek talbii göriil
mooi hasebile mahalli idare heyetinin verdiği lm
rarla da sabit olduğu üzere ıuıkere sağlam gitmiş 
ve Haydarpaşa hastanesi raporunun muhteviya
tile de tahaikkıık etmiş olduğu veç.hile ıı.skeri va
zife (lSilasrnda ıbu ha..'ltalığa tutulmuş olan ve bu 

ı hastalığın meşaikı seferiyeden miitevellid bulun-
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muş olduğunda şübhe kalınayan Hasamn me.lft-
liyoti üzerinde ıke.ndisiııe tekaüd maruııı tahsisi 
muktıı.zi ·bulunmuş olmakla orw güre muaınıelesi
niıı ifasile bu kanııni Jıwkıkının verilmesi lüzumu
nun M. M. Vek:Jiletine bildirilmesine ve !keyfiyetin 
Hasana da aıılatılınasıllli karar verildi. 

Karar No. K. tadhi 

633 21 -I- 1937 

Yaptığı vataııi hizıııetleriıı'' rağmen ıııağduı· 

edildiğiııdcıı ve sairC<!eıı lıalı~iiP a~ıktıı kal
dığı müJJetleriıı tekaüdlüğüııe zammı \'e eıu

sali 1-(ilıi terfie nıazlıariyctle heraber maaş zıı

rarlarııını da verdirilıııesini isteyen eski evkaf 
ıııcıııurıı ~eeati tarafından Yüksek Reiısliğc 

sunulmu~ olan arzuhal ı•ııcümene verilmekle 
Vakıflaı· uıııum müdürlüğüne gönderilmişti. 

Ueleıı kaı·şılık okunduktan ve unıum müdüı·
lükten davet edilen salalıiyetli zatııı verdiği 

izah lar da dinlendikt.en sonra icabı görüşüldü: 

Nt•ı•at.i, vekiılet eınri ınaaşı almakta iken lıil

alıaı·e M. Kemal K. evkaf IU('lll\lrluğuııa tayiıı 

kılııııııış isı• de orada kalmuk istememesi üzerine 
kı•ııdisiııiıı Urla evkaf ıneınurluğuna nakledil
diği ve lıurada da ıııazerete istinad ettirıııı·k 

sureti Ic vnzifl.'sine dcvaııı etmemiş olıııaısıııa ve 
kendisi tali ıııcıııurlarduıı lıuluıııuaıırııa ınebni 

vilayı•tçı• t ı>krar vPkalct emrine alınmış ve elaıı 
vı•kald emri maaşı almakta buluıunuı;ı olduğu 

aııla~ılııııştır. ~~sMscıı uu•ııııırlarııı tayin H terfi 
gibi hususlarm ıııevzıı alıkiıııı ve şerait dairesiıı
de ıııercilerirw aid işlt>nlen olması it.iharile Ne
catiııin buna dııiı· olaıı ılilı>ği hakkıııda ı•ııcii

ıııPncc yapılacak bir muamele olmadığı gibi, 
tPkaiidlük hakkı ıııuayyeıı müddet zarfında 

bilfiil lıizıııt'l ifıı Ptıııeklt· iktisalı cdilebilcceğiıl(' 

gür<• gerek a~ıkla kaldığı zıııııaııııı tckaüd ıııüd
detiıH' zaııııııı, ı.:erek ıııaaş zamrlarıııııı verdiril
mesi gilıi kanuna uymayan dileklerinin tervi
cine de imkan bulunmamış olmakla buralanııııı 
NPı•atiye :ııılatılıuasınıı karar v!'rildi. 

ı' 
Kıırar No. K. tarihi 

634 21 - I - 1937 ı 
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' hakkı olan tekaüd maaşının bağlanmarruı.kta ol
ması hasebile pak perişan hir durumda kaldığın
dan baıhsilc !bu maa.~rn :bir an evvel tahsisi ist.c
ııilmeıktedir. Bu arzuhallerin Milli Müda:faa ve
kiiletine gönderilmesi üzerine gelen karşıhmta : 

Memedoğlu Hasanın boğazından delik açıl

masma sai:k olan hastalığına dair rapor ibraz ede
memesinden dileğinin yerine getirilmesine ıkanu
ni imidin olmadığı they·an 'kılmmrştrr. 

Bunun üzerine Milli Müdafaa vdciletinden 
tekaüd ŞU"besi müdürü ile Sı·hhat işleri dairPsin
dPn sala)l:ıiyetli bir zat encÜJJnene davet edilerek 
Hasanın dileği ve vaziyeti üzerinde görüşüldük
ten ve gotirilen dosyası da birlikte iııcelendik-

1 
ıten sonra icaibı müzakere edildi. 

1 Memedoğlu Hasanın deve ıkolurula istihdam 
j <hlilmiş ve bu koliara aid dairede bir kayid ve ma-
lfımat 'lmlunııııam:ış olduğrı ve ıbinaenaleyh Hasa
nrn ifadelerini kayden teyide imkan olmadığı te

: kaüd şubesi müdürü tarafından ifade edilmiş ise 
' de Hasan bu arzuhalleriıııle askert' sağlam olaraik 
gid~b vazifesini i:fa ederken hastalanmak suretile 

i malUl kaldığını muta7.ammrn vesikalardan haıhset
, mekt.e olduğu gibi, kendisinin askerliktc hasta
lanması üzerine yatırılmış olduğu Haydar-

' paşa hastanesinden verilib dosyasında mev
eud olan 12 ağustos 1334 tarihli rapor
da ıla : (Vezaifi hançere rnııattal kaLmış ve ihaz'i 
şw.en iborıısu taşrıınağa mMhur kalmış olmasm
dan dolayı badebu muamelei tekaıü.diyesi İcra 

edilmek illiere kendisine sakiz mah hava tebdili) 
diye yazılı bulunması ve bu rapor muht('viyııtı 
ikendisinin maluliyctini teSbite ilci.fi ·bir V()Sika ola
rak telfikki edilih edilmeyeceği hakkrndaki suale 
karşı sr-hlıııt işlerinden gelen salilhiyetli zatin de 
müsbot surette rrvaıb vermiş olrrnası ve ıbahusus 
bu gibi bir hastalığa düGar olan kimsenin askeri 
vazifeye davet edilerneyeceği de peık tıııbii görül
m\lSi hasebile mahalli idare heyetinin verdiği ka
rarla da sabit olduğrı üzere askere sağlam gitmiş 
ve Haydarpa.şa hastanesi raporunun muhteviya
tile de t.alırukkuık etmiş olduğrı veçihile askeri va
zife esnasında qıu hıvıtalığa tutulmuş olan ve bu 
iıastalrğm meşaılu seferiyeden mütevellid lbulun-
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• muş olduğunda şübhe kalımayan Hasanın malıl-
liyet.i ~rinde ıkeııdisiııe tekaüd ~ ta.hııisi 

rnuktıı.zi ·bulunmuş olmakla ona göı·e ınuamıelesi
nin ifasile bu kanııni lıaJkıkrnın verilmesi lüzunnı
nun .M. l\1. Vekaletiııe bildirilımesine ve !keyfiyetin 
Hasana da aıılatılınasıua karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

633 21 - I . 1937 

Yaptığı vataııi hizıııet.leriııt• rağmen ınağduı· 

ı edildiğiııdeıı ve saireden halısih• a~ıktıı kul
dığı ıııüddı>tleriıı tekaüdlüğüııe zunınır ve cııı

sali !l:ilıi tı>rfie ıııazlıariyetle heraber maaş za
ral"larmııı da verılirilıııesini isteyen eski evkaf 
ıııemurıı Neeat.i tarafmdaıı Yüksek Heisliğe 

sunulıııuş olan arzulıııl ı•ııeünıenc verilmekle 
Vakıflar ıınmnı müdürlüğüne gönderilmişti. 

Ueleıı karşılık okunduktan ve uınunı müdür
lükten davet edilen salalıiyetli zatııı venliği 

izahlar da dinlel!flikten sonra icabı görüşüldü: 

~eeati, vekıllet emri ınaaşı almakta iken hil-
l alıare M. Kemal K. evkaf ıneırııırluğuııa tayin 

kılııııııış İS!' de orada kalmuk istememesi üzeriııe 
kı·ııdisiııin Urla cvkuf ıueınmluğuna nakledil
ıliği ve burada da ınazerete istinad ettirrıll'k 

suretile vazifesine devaııı etıııeıııiş olmasma ve 
kendisi tali ıııcınurlarda!l lıuluııınasıııa ıııelıııi 
vilıly<•tçe tekı·ur vPkald L'ıııriııe alınrııı~ ve elall 
vckiilet emri maaşı almakta lıuluıunuş olduğu 

aııla~ılııııştıı·. i•;sııs<•ıı ıııt•ıııurlarııı tayin vı• teı·fi 
gi lı i lıususlal"llı ıııcnıı ahkauı ve ştn·ait dairesiıı
dı· merciierine aid işlerdım olıııası it.iharile Ne
eııtıııııı bunu dair oluıı dil<•ği hakkında eııcü

ııwncc yapılacak bir -muamele olmadığı gibi, 
tl'kaücllük lıakl;ı ıııuayyeıı nıüduet zarfında 

bilfiil lıizıııPt ifa etıııcldı· iktisalı cılilelıileceğiw• 
göre !!:LWek a~ıkta kaldığı zıııııaııııı tckaiid müd
detine zaııııııı, gerek maaş zararlarınııı verdiril
mesi gilıi kanuna uymayan dileklerinin tervi
cinP de imkan bulunmamış olmakla buralarıııın 
l\'l'ı•ııtiJ·e rııılııtılııınsınn kıı.mr vrrildi. 

Kıırnr No. K. tarihi 

634 21 - I . 1937 
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.Adliy(•cc bir vıızifeyı• 
tayin kılınıııadığın-

Bir çok seneler Adiiye hizmctleriı~dc ist ih-
a~m edildikten SO!ll'a biJiiliare tayin olurıdnğıı 
Balye müddciuıııuıniliğinden bazı zaruretler icabı 
olarak istifa etmek suretile çckildiğindPn ve 
sonradan vaki olan müracaatlar üzerine dl' bir 
vazifeye alınmadığı gibi tekaüd maaşı da veril
mediğinden ~ikayct eden 1Uuhittiııin Yüksek Hc
iııliğe sımmuş olduğu arzuılıal encümene veril
mekle Adiiye vekilietine gönderilmişti. 

dmı ~ikilyet. 

Gelen karşılıkta: 

~luhittinin hukuk tahııili görmeıııi~ olması iti
lıarilc 2556 sayılı hakimler kanununun muvııkkat 
maddcsiniıı 7 nci bendiıw göre tekrar lıiı.kinıliğe 

tayinine imkfm olmadığı ve ancak yeni lıiikiıuler 
kaııuııuııun ayni maddesinin (A) bendi de ha
kimlikte bulunupta sicilieri itibarile vazife ba
şmda bırakılınaları caiz olanlarm istihdamları
nın devanıını amir olduğu cihetle istifa suretik 
hakimlikten ayrılmış olan Muhittin lıakkıııda bu 
maddenin tatbikına iıııkiiıı bul ıııımadığı ve ü·ka
iidü hakkındaki dileğiııc gelince: Kendisinin harp, 
eımrei ve lViilli mücadele zanilan, lıizıııctinc iliı

ve edildiği takdirde Muhittin 2ri ı;eneyi Joldur
makta ise de hu zamlar ancak bilfiil :.!fi sene 
hizmet ettikten ;;onra mütebaki seneler için ııa

zarı itibare almacağı ve :\Iulıittiniıı Jili hizmet i 
ise 25 seneden noksan olmasma göre tekaiid ma
.a~ı tahsisi ıııüınküıı olmadığ·ı bildirilmiştir. Bıı

nun üzerine encümcııe davet edilen vPkiıkt /':;ıt 

işkri müdürü hazır olduğu halde icabı görü~üldü: 

.M.ulıittiııiıı filcıı :.!5 sene Itizınci etmemiş ol
ması itibarile tckaüdüııc kanuncu imkiin olma

i dığı gibi .n.·ııidPrı lıtıkindik BH"slt·ıdnv aln1ıııa~J~ 

na da 2556 numaralı kanunun ınııvakkat maddesi 
, maııi teşkil etmektc oldıığıı anlaşılmış olup, an

cak sicillinin idal'i bir hizmete tayinine mii.ııi 

t<•şkil etıneml'ktc bulunmasına ve kendisi idadi 
talısili de gürm:;;ü ve 20 scneyi mütecaviz bir müd
det Adiiye Jıizınctleriııde istihdam edildiğini be
yan etmekte bulunmuş olmasına ve siııniniıı va
zifP g-iirı·<·ı·k bir lwddı· oltlıığ'ıı cl;ı ıınlıı~ılmasııı;ı 

güre hapisane müdürlüğü gibi idari bir hizmette 
kendisinden istifade edilmPsi mııvafık ola<'ıığı dii
üşnülmii~ ve bu dlıctin imldıııııı vekalet ııaıııın;ı 

gelen müdür de ifa<lc etmi~ olmasına binal'll 
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Arzu hal hulasas! 

lzınire giiııd .. rip te s<ı
tH ıııadıkları deriler
dNı istilılılk verg-isi 
alınmaması. 

Enciimen kararı vrı nrı Rrıhepten verildiği 

' vckaletc o suretle yeniden müracaatta bulunma
i sının Mııhittinc aniatılmakla IJ!'nıbeı· hyfiyetiıı 

Adliyc vckalctine de bildirilml'siııe karar w

rildi. 

Karar No. K. tarihi 

635 21 - I - 19:li 

ı·~al< T;ılıak ""wl'ı 1;ır;ıf'ıııcbıı Yiiksl'k Heisli
ğc suıııılııb encüınt•rıe vt•rill'ıı aı·zulıalde : llırac: 
ccl.ilm~k üzcrc hmirc g-örıdt•rdikiPrİ dPrİll'r altı ay 
zarfmda ihraç cdilm('diği ~ilwtlc bn dPri!Prdt•ıı 
dolayı tahakkuk ettirilen İstibiilk vergisinin ter
kıııi istcııilmektedir. 

Bu arımhalin Mal,iF nkiiPtiJH' g-iiııtkı·ilnıt·si 

i iizl'rinn g-cl<'n karşılıkta : 
Bıt tabağ rsııafmm variciat idm·ı•siııı• Yerıııi~ 

oldukları h<'yannamNle bir kısım mamfıllt>ı·iııi hn
ricc giiıırlrre~<·klcrini b~yaıı dtiklt·ri <"İiı<'tl<' lım·i

ec ~rkaı·ıl:H•ağı bildiı·il<>n ıııııllaı· iı:iıı muvakka1C'ıı 

Yergi tahakkuk t•Uirilmiş w• 2430 sayılr kanunun 
9 ncu maddcsinıı tevfikaıı altı ay müddetlc ihra•: 
vesikası göst<'rilmrsim• <le intiv.ar Pdilmi~ olrluğu 
w fakat bn miidrlet g~~tiği hald~ giimriiktf'n ~ı

karıldıihna. daiı· ihra<: y('sikası ihraz t•dilmcnw>ıi 
üzerine ayni marlilc hükmüne istinaden miil<'
hakkak nınginin tahsiline kıyam olıındıığıı '-" 
mahallinin yaptıih bn muam('ll'ilr kanune-n hir 
~'mı lışlık yoks:ı da harice ~ıkııı·ılmadığı g-ibi da
hilde ıle satılmamış olan nıallıırııı vergisinin !.ah
sili miikellcfl~riıı vaziyetiniıı sarsılmasım nııwih 

olnrağı miilftlıazasilc bu d~rilcriıı &-ı.hibleri 1ıı.ra

fınilıın İzmir defterdarlığından alıııa~ak hir nak
liye t.pzkerPsilc lTşaktaki imalfiHıaııclM"ine giindr
rilrliği takdirde bunlar satılın<'aya veya salılmak 
iizrre tekrar koıııisyoneuya gönderiliııcey<' karl:ıı· 

rnütPhııkka'k verginin tc~il edilm••sinin ma lıalliıw 
~'azıldığı bildirilmiştir. 

lc·abı g-örüşüldükte : 
Esasen bn tabağhaıı~)pı·iu yaptrkl~ll'l derilPr 

istilılfik v~l",.risiıw tabi olııh an<'ak dahilde im11l 
~rlil<'ı·ı•k hari<'e l)ıkarıla<'ak mallar wngid~n istis
na l'clilmi~ isc O<' arzuhaldı• lmhsi g-eçen d~ril('l'in 

lıari<'e <.:rkarılm~mış olmasına göre yapılıııı bu 
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Arzuhal E. Rl'isi M. M. 1\iıt i lı 
Uiresım ls tanbul Samsun 

1. Sökmen Z. Kararnursal .1/. fTfll} 

ttıızi Atı t rlı Gümij~ıuıo 1st.aiJJbul 
M. Şahin .~.Erdoğan A. BarUt.' 

muamelede bir kanunsuzhık görülmemiş ve bu 
rlerilerin Uşaka getirtilerek oradan satılıııeaya 

veya satılırrak üzere tekrar komusyoncuya giinrl~
rilinreyc kadar vorgileriııin tecili sııretile gös!Rri
len tcshiliittaıı ha~ka mıuımell' yapılııııı.~ma da 
imkan bıılunnıa.mış olrnakln keyfiyetin hn suretle 
arzuhal sahibierine aıılat.rlmasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

636 21 - I - l!l37 

Bursa Qo ruh Denizli 
M. fi'chnıi Gct·~·ckcı· 1. ll ıırtlwn Şcfik Türsan 

Kars Malatya 
Ö. Küntay O. Kaptagel 

T. B. M. M. Matba-ı" 
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Arzuhal hul!sası j Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
1 - -~·~- ,.~~----

Süleyman Emek<'il. 
C. H. P. (Jı>nı'l ::-;Pk

retcrliğinde. 

400 numaralı ka
nuııdan istifadesinin 
temini. 

Tokaüd maa.şı olarak kendisine on b<'lji lira tah
sis edilnı.i.ş isede vaziy.ıti dört yüz n umaralı ka
nun dairesinde incel<Jneook olursa hakkı meyda
na çıkacağından ve bu hususta Yckiılek yaptığı 

ı müracaatlerden de bir netice elde edilemediğin
den bahsile işinin incelenerek kanuni hakkının 

i verilmesinıi ist<Jyene mütokaid yüzba~ı Süleyman 
Sürııri t~arafından Yüksek rcisliğc sunulan arzu
hal encümene verilmekle Milli ~lüdafaa vcıkalc

tine gönderilmişti. 
Gol en karşılıkta: 

Süleynııan. Sürurinin o vakit istiklal madal
yasite ,ta.ltii -edilmiş olmasma ve malıal, tarjh ve 
vaka zikredilerek amirleri tarafından yazılmış 

bir inha ve toklif te dosyasmda bulunmamasına gö
re kendisinin on iki sene sonra. dört yüz numa
ralı kanunun hükümlerine dayanarak vukubu
lan taltif talebinin tetıbitine imkan olmadığı be
yan krlmınıştır. 

İcıabı müzakere edildiktc: 

Dört yüz numaralı kanumuı birinci madde
sinde: «İstiklal mücadelesinde fevkaladc yarar
lık gösterdikleri yapılacak tahkikat ile sabit ola
cak olan ümera ve zabİtandan cidali milli niha
yetine kadar fevkaladoden terfi etmemiş olaı1Ja. 
rm bir defaya. malısus olmak üzrre hizmetlerinin 
dereecsine göre takdirname ile veya bir drrcce 
terfi suretile taltif rdilecokleri:. yazılı olup ka
nunda bu gibi haklarm verilmesi için bir müddet 
:konulınamış olmasma ve Süleyman Sürurinin 
İstiklal mücadelesine ·ta bidayct1e iştirak ederek 
.Alaşehir ve havalisinde mühinı yararirklar ve 
vatani -hizmetl.ır yapmış olduğu aniaşılmasına 

ve esasen lllilli l\füdafaa wkilletinin tezkeresin. 
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A. Fevzi Çakar: 
fll,salı ıneıbnrn. 

Mu vazzaf olarak es
ki hizmetine tckrıır 

Cclıeei Ahidin Paşa ' alı:ıınıısı. 
köşkü civarında 1 lll-
rahor yolu üzerinde 
kfıtih Hilminin cviıı-

dc. 
Ankara. 

1 

de de yazılı olduğu üzere kendisine Büyük Mil-
let Meclisinin kararilc ayrıca lstikliil madalyası 
verilmesi kendisinin milli mücadelede g:ist<·rdiği 
fevkalad(' hizmetlerini tevsik ve t.cııbit malıi>·c

tiııd'· olııp g-eı:;.i 8ürıır:niıı ıio~yasımlıı taltifiııi 

müstelziıın bir iııha bulunmadığını vııkiıJot beyan 
etmektc iscdc 400 ınımaralı kanım Inı ı.ıihi fPv
kaladc hizmetlerin tahkikatla tesbitini e>mrctm<·k-
tc ve bu !hizmetlerin dosyadaki kayi11crle tevsi
ki icabedeeeğinc dair bir kaydi ihtiva ctmcmckte 
bulunmamasına ve hwlıu.~us Hüleyman Sürurinin 
milli mücadı•lcdrki f<•vkaliide hizmetleri dere
cesinin mıı:lıallinden yapilacak tıdıkikatlıı talıkik 

ve tesbiıt edilmesi henüz imkan dahilinde görül
mesine binaelli bu lLizmctJeri 400 numaralı ka
nun dairesinde vekiiletçc malıa:Jindcn yapıla<'ak 

.tahkikatla 1cvsik edilen·k dileğinin ona giire ye-
ı rine getirilmesi icabedeeeği!ıc <;!air Ziya Kara
ınursal ile Meliha lnaş taraflarından serde-dilen 
ckalliyot reyiııe karşı Süleyman Sürurinin yaptı
ğı bu hizmctlcı•iıll' mü-kafatı•,ı Yül;sck Mc"<'lisin 

1 wırdiği karar ÜZL'I'İne iı-ıtilkliıl madalyasilc ta] tif 
edilmek sun•tilc ·ta!kdin• mazhar olmuş olma:;ına 
n• m~lli müraddcııiıı nıkun tarihinckıı şimdi

ye kadar epeyce bir müddc1 b-cçmi~ olması ve o 
vakitki Hükılmetin mcvcud olmaması itib~:·ili> 

Sürnrini~ıı yaptığını iddia t•:tiği himdlcriıı ckre
Cl>si taıhkik ve 1G.'Ibit lxlilcmiyocPğiııe ı,rörc diL•ği

ııin ycrbr getirilm~inc imkfın olmadığına ve. 
kryfiydüı bu suretle kcn'lisiııc anlatrlm~sma Pk
seriyetle k'llrar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

637 2 - ll - 19:-17 

S11ıihi vaziyeti dülayısile ibulunduğu işt.cn is1i
: fıısı hakkındaki müracaati askerlikten i.stifa gihi 

1()Htkki odilrrok ve istifa müddetini doldurma-
: mış olması da ·nazarı di:kıka.te alınmayarak alilka
sı kesildiğindC'Il bahsilc tekrar eski hizmetine ımu
wızzafan alınmasını 'İsteyen eski hesab memuru 
vokili Ali Fevzinin Yüksek Rcisli~ sunmuş ol
duğu arzuhal encümenc Yerilmelde M. M. Vekii
let ine gönderilmişti. 

Gelen karşıiıktu : 1683 numaralı kanunun 
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20 nci maddesine göre Ali Fevziye hesalı me
mıırıı vekilliği unvanı verildiği tarihten itiba
ı·en ,m beş ı;eneyi ikmal etmeden istifasmın ka
bu! edilmemesi icab ederken kanunun lu•nüz 
tatıbikına .gc>çildiği bir sırada !bu inePliğt• nüfuz 
odileınemesindPn dolayı hizmPt müddetinin on 
üç sene sekiz ayda:n ibaret olduğu tctıkik edilme
yerek on b~ sene hizmet etmiş gubi istif.asımn 

kıııbul edildiği ve ibinaeııaley<h kanımen istifa 
müddPtini doldurabilm\k üzPrP hir st·nı• iii: a,\' w 
on ~ki gün daJıa hizmet etmesi liizıım geleceği bil
dirilmiştir. 

İcabı görüşüldüktc : 1683 nuınaralr kanunun 
20 nci maddesinde (Zaibitler ve askeri momurla

rmm zabit ve memur oldukları:ıdan itibar<'n on 
beş sene askeri hizmetlerini ifadan sonr.a istifa 
ed\!bilecekleri) yazılr olmasma ve ılıcr ne ikadar 
1076 numaralr illıt:iyat za:bitlcri kanumınun 16 ıncı 
maddesi de (Her ne surPtle olursa olsun ordu
dan ayrılanlar muvaxzaı:f srrııfa naiklcdilem<'Zler) 
bükımıünü ilımir ise de M. 1\l. VPkillminin ~czkere
sinde de yazılr olduğu üzeı~· kııııunun hıı hükmü 
göz önüne getirilmeksizin ın~rut rnüddeti dol

dumn.aıınış olan Ali Fevzinin istifası kabul odil
miş ıbulunmasıııa ve kwmna uygun olrınayan her 
hangi bir mullii!lelcnin ıkanımİ ve asli şekle ireaı 
mıılktazi Imiunduğu gibi ~hti~·at zıubi.tleri ka.nu
nundaiki hükmüın kıı.ııuna uygun ,J:rir şCik.ildc or
dudan ayrılmış olanlar •haıkkında tathiıkı lfı.zım

gdip, yoksa muuyy<'n \'e rm~Şrııt müddL'!t"'ı ,,,., .. ,., 
·bir ·a~kcr'i YAlibit veya rınomurun vuıku bulaeuık olan 
istifusının lilğv malıiy<ıtinde tclilıkkisi talıii bu
lunduğıına göre Ali F<'vzinin istifasınrn ikeenlem
yekün addooilcre'k tCik.rar eııki hizmetine rınuvaz
.za.fııın ııaıldi zaruri ·bulundıığuııa dair Ziya .Kara
ımursal, M<'liha Ulaş, Ömer Küntay, Şm·k"t Er

doğan, Ziya Başara ~rafları·ndan scrdedilcn 
a•kalliyet N.'yiıw karşı her ne suretle olıırsıı olsun 
csa.wn İJ~tifası kahul edilmiş w bu suretle l:ıiz

met.tcn ayrılmış olan bir zati·n sonradan istifası

nı keenlemycıküıı adde1mcğc mahal g;;riil:mooiği 

gi,bi Ali Fevzi vı>lev istifa için kaııun<:n muayyen 

müddcti doldurmaksrzıın ordudan ayrılınış olsa 
ıbil<ı kendisinin 107·6 sayılı ihtiyat zabitleri ve 
ihtiyat askeri memurları •kanununun 16 ncı mad-
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T993' rr. 
Muruf hoca mahal-
lesinden şdıid Önwr· 
oğlu İzzet anası. 

Edirne. 

Re is M. M. 
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Kocalarından kalan 
tütün ikramiyesinin 
kendilerine verilmesi 

KM i b 
Oiresun !st,anbnl Samsını 

1. Sökrnen Z. Kararnursal M. U/aş 

M. Şahin O. Gürıtııy O. Koptııyc/ 
Sıvas Sıvas Zonguldak 
Akif Ziya R. Dirıç 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

dı".-iindı•ki sarahat ve katiyet hiliıJına olarak t(•k
rar a<~ld mmnuriyctione ahnmasına imkan olma
drğından ve şu kadar iki, tarafeynin muvafaJmti 
lwhik olmak şartile ilmndisinin olsa olsa gayrimu
vazza.f olarak istihdamı mümkün olacağrndam bu
nun haricinde muamele ifa ~'\lilemeyeceğiııe cik
seriyeıtle karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi · 

638 2- II -1937 

Şehid oğ1.ıUarmdnn dolayı kü(·alarrna verilmiş 
olan tütün ikmm~yckrinin bu k•·rc kocalarıııııı 
öllümlcrindoo dolayı kcııdilcrinc verilmesini ilitP

yen altı şchid anasının Yüksek Rcisliğe sunmuş 
oldukları arzuhal enrümcıw vPrilmeklc )1i]]J l\Iü
dafaa vekilietine gönderiLmişti. 

Gele:n karşılık okunduktan sonra icabı görü
ı şüldü : 
1 Bu arzuhal suhiblcriııin, oğullarının şehid ol
ı malarından ve bu şe hidlerin de ayrıca cv !adları 
bulunmamasından dolayı 1683 s.'l~·rlı tekaüd kanu
nunun 48 nci maddesine t••vfikaıı ikinci dcrerRde 
olan muhtaç bwhalarına, ya.ııi bu arzuhali veren 
anaların kocalarma maaş ve ikramiye talıa.kkuk 
ettirilimiş olduğu aınlaşılmıştır. Ancak 1683 ını

mamlr yeni tekaüd kanunu esaseıı m;ü,ıııtkaleyi kal
dırmr~ olduğu gibi arzuhal salıibierinin oğulla

n şclıid oldukları ~aman dııl olmadıkları ve biııa
enaleY'h, maaşa ınıüstalıik bul un nıadrkları aııla
şıJ.miş bulurunasına ve tütün 'ikramiyelerinin isP 
maaşa müstah~k olun şehid yetimlPrinc munlıasır 
olııııasına giive bu anwlara .ikrmni}"(' taha:kkıık et
tiriLmesine imkan bulunamamıştır. K(•yfiyPtin 
bıı sııı·Ptle kendilerıine ıınlatılırııasnıa karar vrrihli. 

Karor No. K. 'faı·ilıi 

639 2 - II - 1 9::!7 

Bursa Çorulı Denizli 
M. /l'ehmi Gerçeker 1. Kurtkan ij!~fik Tür.wın 

Gazi Amtcb Km·s Malatya 
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ıfıR'i H. ~Iurad Kokos. i\IeınuriyPtı• tayini. 

1770 Posta nakliye me-
ınurların<laıı Alıdııl-' 

lah vasrtasik. 
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Encümcn karan ve ne scbcptcn.vcı·ilJiği 

,\nkara tdgraf 
daıı ll;ılid ~lııradnı 

ııwrk<'zi <'ski ıııPıııurlarııı

Yüks<'k Rı·isliii;ı· sıııınp <'ll-

<·iiııwın· vPrilcıı anmhaliııdı· llaksız .nn• işiıı

dı•ıı ~ıkanlıııakla lı!'ralı<'r lıaliı k!'ııdisiıı<' lıir 

ınemııri.vet tı• Yt'rilııwdiii;iııd<'ıı ~ikiıy!'l !'dilıın·

si Üz<'riıw lııı arzuhal Posta, t .. lg-ı·a f ,.,. !!'Id on 

uııııım müdürlüğüne giinderilınişti. 

Uch•n karşılıkta : Halidin \"Ü<·ııdündPn ha-
l lmı VP i'ıtiycıı istifade ,•dilıııesi kuııil olıııadı

ğıııdaıı ıııcıııurin kaıııııııııııııı ııım·akkat birinci 

maddesi hükmüne tevfikan tekaiide sı•vkPdil

diii;i ve kemlisi lıaşka başka tarilıh•rd<' iki dda 
llPvlt't ştirasma ıııiirn<•aat etmiş ise de Deavi da
ircsince iddiasırını reddiıw karar verildiği bil
dirilmiştir. 

fcabı giiriişiildüktc: 

~fıra~·i devlet lkavi dairPsiıu•ı· \'l'rilı•ıı ka
rarların mahkeme kararları lıiikıııiiııı!P vı• kati 

ımıhiyett<' olduğu Yüksek ~'l<·<·lisiıı xm numa
ralı kararilc teyid L'<iilmi~ olınnsına giirc Deavi 

ılairesinılcıı verilen bu karıırın <•ııı·ÜııH'ıı<·e tet
kik V<) tadiliııc iınkılıı bııluıınıaıııı~ olılııılıııııııı ve 
lıiııa<•ıı;ı l<·.dı <lilPği hakkında lı ir ıııuaııı .. ı,. ~·a

pılıııııı~·m'ai\"ıııııı Halid ~lurada ıııılatılııııısıııa 

karar vtırildi. 

Kamr No. K. 'l'arihi 

ti-10 3- II- l!l37 
._i 

1743 Hasanoğlu Han 
1653 Züııırcoğlu. 

1 Bağinm nahiyesi. 

Ankara. 

1 

1 

1 

devlet I>eavi 
dairesi kararınııı in

faz t•dilııwıııesiııdeıı 

~ika~·et. 

1933 !>'CIH'sin<lc Bıı.ğhıın köyiiııdt· ıınılıtar ikm 
22 sene cvvd gfıya aHı ay mahkiım oldu/bı ih•ri 
sürülcr<'k vazifc~inc nihayet verildiğiıııl<'n ve bi

lahare Dtıvld şfırası ıleavi dairı>siııe müracıwtlc 
ldıine hükün\ alnırı;; oldu/hı ha.ldc bu lıükiim de 
tenfiz <"dilııuı•diğiııdeıı balıisl<" ~ikılyPtt<' lııılıınıın 

Ziinırı•oğullamıdaıı Hıa.•;ııııoii;lu 11-al'ıııııı Yiiksuk 
ltı•isliğe sunmuş olduj:i;ıı arzuhal <'I)('ÜlllL'llC \·cı·il-

! mt•kle Dahiliye wkulctiııc göııdcriLnıio;>ti. 

(leleıı karşılık okunduktan Y<' cııciiıııcıı<' da-
1 vet <'<Iilen salfıhiyPtli zatin wı~liği izahlaı· din

h·ıı<liktL•n sonra İl'abı görüşüldü: 

Hasaııoğ·ln Hacıııın daha <·n·d IJıovlct 

şura.sı ıll•a\"İ duir~inıle a.~tığı dava iizt•riııc 
kendisinin muhtarlıktan <;:ı.!mrılmasıııda· kanıı
ni isıılwt g-iiı-iilcmediğindcn bu lı;ıptaki kamrın 
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20il4' Cemal Akı;a. 
2 ı 9'7' lç eebeei Seyhan S. 

1 

No. 19. 
Ankara. 

~---1-~-~- -
12341 M. Re~id Bigat. 
ı 220 Ni~antaşrnda Humeli 

i caddesinde Kristal 
apartımanında No. 1 

i İstanbul. 

-bozu1masma 4 - II - 1936 Larihioııde hüküm sadır 
olduğu anlaşılmış ve Şfırayi devlt•t deavi dairc
sinin kazai vazifo gören müstakil ımalıkerne sıfat 
ve salahiyctile mÜıcchlıez olduğu Yiıksd' .1\h.,..lisiıı 
803 sayılı kurarı iktızusındun oLm.amna göre Ha-

l eınuı açtığı dava üzerine Deavi dairt•sindcn vt•

rileıı kararııı hükmü, neyi .mutar.ammın •ise onun 
ttınfi:ZJi liiziuııeden bulunınuı;; oLmakla keyfiyetin bıı 
suretle Ilahiliye veka1etine h'ildirilmekle beraber 
arzuhal sa;hibine de a:nlllltı1masına karaı· verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

641 3 - II - 1937 

' l\rilis süvarİ müliizim
liğinde geçen hizmc- 1 

tinin mülki hizmeti-

Mülkiye memuriyetind{' ik('n 1330 S<lllPsindc 
orduya geçtikton sonra burada Milis süvarİ mü
liizimi olarak hizmet ctmiş olduğnnda:n ba:hsile 
bu hizm\lti:ııin mülki hizrrwtine iliivesi mümkün 
olup olmadığııım tayinini isteyen Cemal Akça-

ne ilavesi. 

mn Yüksek Reisliğe sımmuş olduğu arzuhal en
eümenc verilmekle Milli Müdafaa vekiiletinı• gün
dcrilmişti. 

Cemal .A:kçamn evvelc(' bu hususta Şürayi 
devlet Dcavi dairesine müracaat ıxlc!!!'k dava aç
ınıı;;sada 1683 sayılı kanıında ınilislı'r lıakkıııda 

bir sarahat olmadığından davasının TI•ddedildi
ği anlaşılmış ve Deavi dairesinin bu babta ver
miş oldıuğu hüküm kendisİlilin "ualine bir cı•

vab teşkil etmektc bulunmuş olmakla burasının 
ve csascn Deavi dai.rrsinin kaza! vazife giiTI'n 
mahkeme sıfat ve saliı·hiyetile müc.ehhez olmasına 
göre buradan sadır olan bir ihükmün oncıümımc.: 
tet1kik ve tadiline imkan buluıı:ınadığının arzuhal 
sa;hibinc bildirilmrsiııc karar wrildi. 

1

, Karar No. K. Tarihi 

i 642 3 - II . 1937 
-- ---- ------ -------------1----- -------·--·---- ........ --- -·--
1\frcburl istimlfıke ta- ; 1929 srnesiı~de kendisine tefviz edilip bila
bi tutulan evine aid harr ıncı·huri istiıı1liıke tahi tutulan hanı' hak-

1 kanuni istihkakları- kında bazı talepleri ha\·i Haşid Bigat tarafm
nın tamamile veril- dan Yüksek Reisliğc sunulan arznhal. cncüıne

memesinden şikayet. ne verilmekir Maliye vekfıletine giindı,rilmişti. 

Gelen karşılık üzerine hu talepler lıakkmda 
1 Maliye encüıncniniıı de mütaleası alındıktan 
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sonra ıııeselo cneiimcnimizcc tetkik edildi. 
Yarıya ınübadillcrindcn olan Ha~id Biı,:at, 

464 altııı lira 22 kuruş istihkakı mukahilinde 
lfl2fl spnesinde hir ev tefcvvüz etmiş ve fakat 
bu evin bedelini iideıncğc istihkakının kifayct 
etmemesi dola.rısile hor<;landığı 53!i altın lira 
78 kuruş enakı ııaktiyc:\re tahvil edilerek ha
liğ olduğu 4 822 !,ira 20 kııruştaıı, horı•un de
fatmı tediyesi dolayısilc, o zamanki lıüküınlcrc 
giirc, iskonto yapılarak iki hin altı ~·üz sekiz li
ra 81 kuruş nakten kendisinden tahsil olunmuş
tur. 1885 nuıp.aralı kanun nıueibinee bu evin 
sonradan meehuri istimlake tabi tutulması üze
rine Haşid tarafıııdan C\'Vcll'<' iideııt•ıı miktar 
n~ktcn kcndisiıw tcsvi~·ı· edildiği ı,:ihi İstanbul 
lsklııı idaı·<•siııin giiııdcrcliği <'<'h·eliıı Üz<•riıw de 
Raşidin istihkııkı olan -Hi4 lira 22 kuruş tefviz 
tarihiııdı· ( 86:3,5) kuruş olan altııı rııyici üze
riıulcn lıııliğ olduğu diird hiıı s~kiz lira otuz altı 
kuruş istinıllılı lıecll'li olaı·ak a,vrıra tediye etti
rilmiştir. 

Raşid bu tt•di~·e tarzıııa itiraz edı•rek istim
Iiık hedelinin noksan verildiğini iddia etmektc 
ve bu hususta bazı talf'hlımk huluıııııaktıulır ki 
arzuhal nıüııdcrccatınıı ~üre bu talebleri esas 
itibarile şunlardan ibarettir: 

1 - lstinılfık bL>dcliııiıı tefviz kıymeti üze
rinden tesviyesi. 

2 - Milli emlak idaresin<'c bidayetcn tes
viye edilmiş olan iki lıiıı altı yüz sekiz lira sek
sen kıuu~tan, borcnmın 1866 nııııwr;ılı kanuıı 

mucibince affpdilmiş olması iliharile iade !'dil
miş olacıığındaıı Jıcsıılıcla ııazarı itilıar<• alınma
ması. 

~ - Mecburi istimliikı· tiılıi tntul;ı:ı <•viııiıı 

1 eliııdPn alındığı tarihteki ııltııı kııruıııı kabul 
1 edilm!"k sureti le hdıer ıılt ıııııı !) lira iizeriııden 
lıesah olııııınası. 

4 -- I~Yİniıı ist iıııl;ik edildiği tarilıt<·ıı pa
raların tesviyesi tarilıinı• kadar ~l'<;t>ıı müddet
ler için ~·üzde lıcş faiz wrilnwsi. 

lcahı ~iiriişiihliikt.e: 

1 -- 1885 ıııııııarıılı ve 3 ağııst os 1 !131 ta
' rihli kanunun birinci maddesinin üı;ünrü fık

! rasrnda : «G:ıyrimenkııllerdeıı tefviz ve tahsis 
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ı suretilc ternlik ve tapuya raptedilmiş olanları 
: iptidaeıı tefviz veya tahsisc !'sas ittihaz !'dilen 
kıyınet üzerinden mechuri istirnliih tiUıi t ııt ıı
lııı·» dcııilmrktc olmasına göre iskonto nwselt>
siııiıı ıııızarı itihnre alınmaması ve hiııaenn ky h 
gerek Maliye vekillt'tinin, gpı·ek Maliyp PIJ<"Ü

ıııcııinin ınütalcaları vcçhile Raşid tarafıııdan 

tapıısu alıııınış ve Hazinenin hi« lıir kanuni 
ıılükası kalmamış bulunan lııı t•viıı nıerburi is
tiııılflkc tfılıi tııtulınasıııdaıı dolayı teffizc t•sas 
olnıı lıiıı altııı kıymeti üzerinden lıcdcliııiıı ll's-

i viyesi ve lıu itiharla ı·viıı hedrli olarak tahak
Imk cttirilrn R 6:~5 liraılan (Bvrakı nakliye) 
Milli Pml:ık idaresiııre verilPrı 2 tiOH linı Hl 
Inmış ilc bilıllıare ödenmiş olan 4 OOR liı·a 36 
kunış çıktıktan sonra miitchaki isti!tkakı lıu

lıınaıı 2 017 lira 83 kuruşuıı ıblıi ayrıea t~>svi

ycsi iktiza etmektedir. 

2 - Ocr~i 1866 ııuınaralr kaııuııuıı lıiriııı·i 

ınaddesim· giire istihkaklarmdan fazla ınal te
fevvüz etıııi~ olan miihadillerin yalmz ııwske

nc mahsus olmak Üzere iskaııı adi den•<'<'sirw 
kadar olan hor~ları affolıınnıu~ ise ıle lıtt ka
nun cvvelec tesviye edilmiş hor~lar hakkında 

hiç bir hükmü ihtiva etmemektc olmasına w 

bütçeden yapılacak sarfiyat i~in sarih ve kati 
bir hükme ihtiya<: derkar bulnııınasırıa g-iirı· 

hu bııhdaki talch ve iddianın kııııt\ni bir kı~·

ııı\'ti olınııdığr V<' binııPnaleyh lıu hususa aid di
leğiııiıı na.zarı itilıare alrıımasına imkfın olına

aıjh g-iiriilmektcdir. 

3- Yine 1885 
maddesinin üçüııeü 
d<·liniıı tahsis veya 

numaralı kanunun hiriıwi 

fıkrasına göre istiınlfık hP-
tefvizc csııs it tilıaz olunan 

lo,vııwt üzerin<lı•ıı İıPsah edil<'<'<'ğ·i güz iinüıw ge
tirilirsc o tarilıtrki altın ra~·i<•inin tahakkuka 

esııs tııtıılıwıık altın kıymeti!!' zıırlıolunnmk hn
sılıııın istiınlıik hedeli olmak üzerı' tı•sviyPsinde 

: hi~ lıir kaıınıısnziHk olmadığı aıılaşılacıığı g-ihi 

esaseıı lHHI) sa:nlı kanuna istinaden yapılan te
diyelcriıı de bu csııs da!ıiliııde İcra edilmektc 
bulunmasına nıtzııran ·Raşid Big-atın bu lıusus

taki talebinin dahi tervici ınevzu alıkilm ile ve 
lııı hükümlere istina<lPn yapılan tathikatla ka
bili telif lıulunmıımıştır. 
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Re is ::\L :IL Kfitib 
Giresun lstnıılıııl Sanısun 

1. Sökıncrı Z. J( (( l'flllllii',Wil M. f!la~ 

M. l;lahiıı ö. Kiiı•lay O. Koplawl 
Sıvas Sıvns Zoııgııldıık 

A kif Oztch'in Ziya R. Din~· 

Encümcn karan ve ne sebepten verildiği 

4 - Uaşid Bigatm istediği faize gelince :. 
Bahsi geçen kanunun JiirdüıH·Ü maddesinde 
(1\laliye vekiılet i yukarıdaki ıııaddelcnle ~-a

zılı istimluk lıcdellcri nıukabiliııdt> biı· lnı~ıık 

milyon liraya kııdnr ~f !) faizli Hazine bonosu 
ilıracma ıııezundur) denilmektedir. Bu hükme 
göre faiz meselesi ııııcak İstimiiık bedelinin mun
lıasıran bono İl'e tesviyesi halinde balıse mevzu 
olabilir. Bahusus lıir çok ınülıadilleriıı Devlet 
şfırasıııa ac;tıkları dava sonundu : Faiz talebinin 
ancak İstimiiık lwdelinin bono ilt• iidt•ıııııesi lıa

lile meşrııt lııılnııduğuna karar verilmiş olma
sına nazaran Haşidin faiz lıakkıııdaki talebinin 
de ~·eriııde olmadığı anlaşılnıı~tır. Binacnaleylı 

yukarııla da izah edildiği üzere Hu~idin mt•c-' 
hmi istimlake tiıbi tutulan c,viııiıı tcfvizc csmı 

olarak tulıııkkıık cttirill'n bcdclindPn nıiitebııki 

istilıkakı bulıman iki bin on yedi lira seksen iiç. 
kuruşuıı tl's\'İyesinc w nıütebaki talcblrriııin 

,' n'<l.dinc ve keyfiyetiıı :lfa! iye wkiıldilc RaşiJ 

Bil-(:ıta bildirilııwsiııe karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

643 3- II -1937 
1 

Bursa Çonılı l>eııizli 

Jf. .Felııni Gerçeker 1. Kuı·t/wıı Şcfik Türsan 
Gazi Anteb Kars Malatya 
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2190 : l\lemed Arif. ] 
2305 Divanyolu No. 68 ya-, 

ııhanc salıibi Fuad 

Tckaüdlüğünün ~·a

pılması. 

Polis üçüıncü sınıf komiseri iken suitali icabı 
olarak 927 senı>siıırle kaydi terkin e<lildiğinden ve 
sa.iredf'n ilıallısile, arzuılıali-ne bağlı olarak verdiği 
vi'Sikalarla da saibit olduğu üzerf', Yem<mde on 
dokuz sene bu meslckte ~e<ıil'diği hiıımctlerle Ye
men za.ırınıır, hizmet müddetine ilave edilmek su
retile tekaüdünün İcrasını isteym Meıntıd Arifin 
Yük'!Ok Reisliğc sunduğu arzulıal oocümonc ve
rilmekle Dahiliye vcldiletine gönderilmişti. 

.vanında. 

lstanbu1 : Sultan
ahmed 

4242 t lbrahiııı EtPın. 
704i' Birini'İ ~uhc biriıı~i 

koınİ~l·rl<·rinden :N"o. 
13. 
Eınniyl't ~I. - İstan
bul. 

Gf'll'n karşılık okundn ve ieaAJı görüşüldü: 

l\Ienıcd Arifin polis m0ıl('lkinde geçen hizmet 
müddetinin tekaüd maaşı tahsisine ıııüsaid ol
madığı vetramvay şirketi kontrollarından Ni-

1 
1 

1 

' yazi ve Şark şimendifer kondoktörlerinrlen İb
rahim imzalarile verilen şahadetnaıncde l\f<>med. 
Arifin Ycmffide on dört sene polislik hizmC>tiınde 
bulunduğu beyan edilmekte ise de Ilm suretle tcv
s~ki istenilen hizmetinin dahili sicil nizamnamcsi 
mucibincc kahnlü ımüınkün olmadığı Ye binaen
ııJeyh kanuni madde baliğ olmayan hizmctleriıı

,]cn dolayı tllkaüd maa.5r tahsis edilonwdiği an
laşılmış ve a,endisinin Yemenden ayrrlırkı•n ora
daki lıiznıoth·rinin resmi bir kaydc istiııad ettiril
rnek smotilc merciind!'n bir nıaııbata alması lfı

znmgdirkcn bunu alnıayıp ta bilahare iki zati iş

had ctm<>k surctile yn.ki olan iddiası üzerim~ hir 
muamele yapılınasına ve biııacnalcyh dileğinin 
yerine gt'tirilm!'sine kanuneıı imkan bulunmamış 
olınUJkla kcyfiy!'tin kendisine 1bildirilmesine karar 
nrildi. 

')'ıL M. grupunda ge-: 
~en hizmetlerinin fi- 1 

li hizmetten sııyılına

sı. 

Karar Xo. K. Tarihi 

644 8- II- 1937 

1\Iilli mü<>.adele esnasında İstanbulda l\1. M. 
grubuna dahil olarak <:alışmrş olduğundan halı

~ile hıı lıizm!'IIPrinin fili lıizınd ohll'lık kahul Nlil

mesini i:ıteyüıı si,vil birinci komiı;crlerdl·n İhra: 
him }"]temin Yül;s!'k Reislğc :oıtınmuş olduğu ar
znhal encümme wrlmeklc Dıılıiliyc wkı1h•tiıw 

gönderilmişti 

Vcldlcttcıı alınan lmrşılrkta: 

İbrahim Etemin lıt•r ıw kadar grup defterle
rinde adına tesadüf edilm<>diği Biiyiik crkfını 

harbiye rcisliğiııdcn bil<lirilmi~se<le Milli hıı.re· 
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klı1lere taraftar ve İngilizh•rc alryrlarlığı dolayı-
siltı 1 nisan 1936 tarihinde aziedildiği ve bilil.lıa

ra azli keyfiy•etin:n tel'\ i;: edilmemesi üzcrim• 24 
şubat 309 tarihinde tekı:ar memuriyete alındığı 

1 "'' bu :mretl•• a<;ıkta kıılılıi';ı iki St•ne on ay yirmi 
dört günlük müddet zal'fıııda Milli }lüdafatL 

! grupnııda •:ıılı~tığı ırt·n·k künyesi mrı;;rulıatıııdan 
l:(l'l'L'k bazı ~ahith·ı·in ifadl'lerindcn aııla.~ıldığı be

yan kılınmıştır. 

İcalıı görüşüldüktc: 

Azadan Ömer Künta~· Kurs tarafından «1\.o
ınisı•r İbra,Jıiın EtPmin lstaııbulda :\L }I. grupu-

' na yani Milli IlükiımdL· hizınnt ettiğinden ve bu 
yüzden M.1lli H ükıimct~c gl'yri meşru tanınmış 
olan Damad r'eritl Hiiki\mMi tarafından aziedil

diği anla~ıldığıııdan Büyük :\1illl't Meclisinin 
307, aos ve aız numaralı ka!'llrlıırımı göre azli 
gayri mult'ht·r tutulması zıırııridir. Milli Hükü

metin İstanbulu işgali üzerine nıomuriyotınııı 
iııde edilmiş olması da bunu müeyyittir. Binaen

aleylı 1683 munaralı kanunun ve tefsirin müebir 
s<'lıcbtcn dolayı maa~ız g<.~e.n müddet{' sirayet 

1 cdcıniyeeeği:. akalliyet reyi olarak nıütal.:a edil. 
mosine karşı: YükS<.'Ik M{)Clisin 29 - V - 1933 ta

rihli ve 185 sayılı tcfsirindc: d6tla ııumanıh 
' askeri ve mülki tdmüd kanununun 23 neü mad

dPsindc yazılı fili hiznwt, memuriyüt sıfatı baki 

·kaldığı halde rn:aaşlı gl..'~cıı müddcttir:t. denil
mcktc o1masına ve İbrahim Etemin ise memuri
yel sıfatı üzerinde bulunmamak surctilc iki Sl.'.ne 
kiisur ay M. M. grupunda çalışmış olduğu an
Jaşılmasına ve encümt•nimizin ise mevrud ahl<fımı 
tadil mruhiyotinde karar ittilıaz edcmiye<>eği de 
Yüksek :\fcclisce 15 - XII - 1932 tarihinde veri
len karar icabından bulunıııası:na ve ba.husus ls

tanbulda o sırada vatanseverlik hissile çalışmış 
ve ayni akibote uğramış ve ayni vaziyette bulun
mu~ hir ~ok humiyetli ~·tıııtda~lar hulunma~ı ha
sı•hile gen'k İbrahim Etemin ve grrek bu yurt
duşların maru;ısız gL~irdikleri müddetlcrin fili hiz

metten sayılması hususunun ancak yeniden bir 
trsis ih• temini mümkün olup bunun da cncüme
ııiıı salahiyeti daJıiliııde gürülmemesine binaen 
dileğinin yerine getirilmesine kanuni imkan ol-



.. =ı:: . -
Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 

2070 "\. P. Paınir 
2183 Ankara top. :\lal. ve 

:\lü. dp. snndıı. 

ı Ankara. 

· Arzuhal hulil.sası 

12 -· 
=-

Encümcn kararı ve ne sebepten verildiği 

ına.dığmın lbruJıinı EtPmc anlatılm:ısına l'k~ri
yetlı• karıır Hrildi. 

Karar No. K. Tarihi 

645 s - n . I9~n 
. '·--- --

~ashıııın düzclt.ilnıc- 10 teşriıı.ievvel 1336 da,ki teğmenlik nasbrnııı 
si. 1 mart 13a4 tıırilıine ta.~lıilıile hfisıl olııeak yeni 

mı~ba g-iirt• yüzbaşılık V<' hiıııba~ılık na;mblarrnm 
tlüzt>ltilmPsiııe dair olan ha.klı ve umnuni dileği. 

nin ycriJl(' g·etirilınemcsiııdcıı şikayet eden .top
çu biııba.~ısı Paikın Yüksek Reisliğe sunmuş ol. 
duğu arzuhal encümenc verilmekle l\f .M. Vekfi
lctine gönderilmişti. 

(lplen karşılık üzerine M. :NT. Vekiıletinden 

davet edilen saliılıiyetli mtin verdiği izaıhl:ır 

dinlendiği gibi Faikin sicilli rle t!'tkik edilrli. 

Paikın 25 kanunuevvel 330 olan ıı.steğmen

lik nashnıa göre her ne kadıı.r 1 mart 1334 tıı.

rihinıle terfi sırası geliyorsa da bu tnı·ihte csa· 
rdtc huluıınıasıııdan terfi ıottirilememiş ve bu 
husus olbaptaki karıı.rnnınesiııe tevfi·kan terfi 
hakkı saklı lmlundurulınak üzere esaretten gel-

, mesine bıra:lalmış olduğu ve kendisinin 20 mart 
334 de esaretten gelerek 6 eylul 334 tarihinde 
ügüııeü ordu emrine verildiği anlaşılmıştır. Fa
ikın dosyasııHla !} -Xl -l!J:);; tarihli lıir si<'iliıH· 

tf'sııdüf edilmiş VP \ıu siC'iliııdı• isı• gı•rt:i: (Hüt
lıesinin ehlidir, ancak takım kumandanlığı yıı.

pabilir) ıh•nilıniş ist· de hn si<'ili nrc>n ayni zat
lerin Iii gün sonra Faikııı Sıı.rıkıı.ınış muharebe
sinde gösterrliği yüksek ve kahranıanca hizmet
lerinden etrnflı bir surette bahscttiktı>n sonra : 

ı (İşhu hizmeti f<>vkalfıdf'siııe ve esarptte bulun· 
dıığundaıı dolıı.yı ıı.kraıı ve eııısali arasındıı. şim

diye kadar terfiden malırum kıı.ldığııııı. binaen 
bir derece mafevk rütlıe olan mülilzimievwlliğe 
terfian tıı.yin ve taltifini teklif ederim) denil
ınek snretile Jıir inha vermiş oldukları da göriil-

i müştür. 

İrrubı giirü."?iildükte : General Şcfik Türsan ve 
General O. Kopt.agclle Ali Barla.s: A.'ll{()rlik-tc tcr
fie sieil esas olmasına ve Faikın alınış olduğu si
cil ise o vakit terfiini temin edN·ck knvv<ıtte gö
rüLmomesiııe ve gcrı;i sonradan kendisi hakkm-

i da bir inha verilmiş ise de bu da Sarııkruımşta Fa-
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve ot ır

dukları yer 
Arzuhal bulasası 

- i 
1 

Rcis 
<iircsnn 
l. Siikmcıı 

İstanıbul 
A. Barlas 

}L :.\L 
fstaııbnl 

Z. J(a.ramursal 

Kars 
O. Küntay 

Kfı·tilı 

Sam.~ ı ın 

M. Ulaş 

Sıvas 

Ziya 

Endimen kararı ve ne sebepten verildiği 

: ikın g&terdiği yararirktan dolayı bir takdir ına
hiyetind<J olub si<>ili üzc>riııde bir t!'~ir yapama~·a
cağma. ıbinaen nasbıııın üzeltilmesine imkan oLma
dığı lıeyan erliimf'sine karşı eksı•riyeti tarafın

dan : a,JH.rliktt• tı•ı·fil' siı•ilin ı·sııs olduğu ıl<-r-

1 kar olmasma göre bıı usulün muhafazasındaki 
katiyet ve ehcmmiyeti takdir etmemeğe ve bu 
esası ihlıil edecL·k ımıamele ifasııuı imldıı olma
yılı, ancak Faikiıı bu sicillini veren ayni iımir
lerin, aradan on beş gün kadar kısa bir müd
det geçer geçmez ortada hiç bir sebeb ve mü
nascbet yokken ehemmiyetli bir ifade ilc yaz
dıkları inhada kendisinin Sarıkamıştaki hizmet
lerinden ve hastaıwde yaralı olarak yatmakta 
ik<'n dü~mıma <'sir rlü~tüğünılL•ıı V<' sairPden 
bahsettikten sonra terfic Jayik olduğunu sara
haten göstermektc bulunınaları ,bu inlıayı o. ım.t
lrrin her na.~ılsa on beş gün evvel verdikleri si
cildcki kanaatlerini tashih ve bu sicilli İkınal ve 
itınam mahiyetinde olmaktan başka bir suretle 
tdfı.kkiyll imkıln hırakmaınakta olmasına YP lııı

nun vekaldteki salnlıiyı•t sahibi crkiııı ·tarafııı

dan biliilıar<l yapılan dBrin incelemelere Ü;tinadcn 
ayni tarzrlu mütalea edilmekte olduğu rla anla
şılınasma ve esasen Faikin evvclce aldığı sicilde 
takım kumandanlığı yapaılıilir denilınt•si şimdiki 

ta.tıbikaıt.ıı göre mülfızimicvvelliğc terfiini İstil

zam edecek derecede bulunmasma hinaen kendi
sinin vekiiletçe dahi haklı gürüldüğii wkıllct na
mına encünıene gelen salıilıiyetli zat tarafından 
da teyiden beyan edilen dil<'ğinin t<'rvici muk
tazi bulunmuş olmakla nasıhlarıııın ona göre 
tashihi lüzunıunun M. :.\I. Vekiiletiııc bildiril
mckle beraber Faika da anlatılınasına ckseriyet
le kurar wrildi. 

Karar No. K. Tarihi 

8- II -1937 

Çonıh Denizli Gazi Anteb 
1. 1(1ırtka.n Şefik Tiirsaıı ,lf. ŞaJıiıı 

Van Bursa Zonguldak 
M. Boya F. Gerçeker R. Diııç 



~LL .r ==· -
Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

duk!arı yPr 

4010 ÜHman İlhami. 

6H10 Derviş Ali malıallesi 
Kım!ıığı sokağı No. 
70. 
İstanbul - Karagüm
rük. 

1 

! 
1 

1 . --·----ı---
1 I 07 Tevfik Başay. 

1 

-! 

1162 Hofular caddesi No. 
ll Ayşe 1\f ünevver 1 

'·rkili. 
: !·tıınhul - Fatih. 

1' 

14 

Arzuhal hu!Asası 

Bulgarİstanda ter
kcttikleri maliarına 

ımıkabil mülk veril
mesi. 

Bvin<> fazla irad tak- i 
Jir 0dilmesinden şi

ı;f;yet. 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Balkan Jı.arbini müteakıb Bulgaristandan İs
t.anibula gelmiş olduklarından ve kendileri gibi 
Bulgarisıanda emlak bırrukmı~ olanlara emvaLi 
ınotrukcden mal vcrileccğini haber ıılılıklmımlan 
bahsilc kcndileı·ine de bıraktıklan mal mukahi
linde mülk verilmesi Osman llhami ve arkadaşları 
tarafıııdaıı Yüksek Ikisliğc sunııluh üncümene ve
rilen aı·zulınldc istcni1mL'si Ül'Jt.'ri•nc aiıl olduğu vc
Jilllctle coreyan eden mulıabere ncticl'siııdc alınan 
karşılıl.:ta : 1341 sayılı kanun iooblarına giire, 
Bulgarifıtanda ınal terketmiş olanlara verilecek 
ıruıllarm cins ve nisbetine dair olan talimatna
monin Vekiller Heyetinden ~ıkınadıbrından arzu
hal sahibierinin metrnkatına mukabil bir şey vc
rilemcyeccği vo ancak iskil:ıı suretile kendikı·iııc 
Çatalca veya Silivri kazalarında 2510 sayılı ka
nuna giire mal vcrilrnPk isteniLmişse de mal kal
mayan İstanbul içinde iskam edilımderinde ısrar 
ettiklcı,indcn haklurında bir ~,.~- ~·apılıııııadığ1 

bildirilmiştir. 

leabı görüşüldüktc : 

Arzuhal salı,iblcrinin Bulgarİstanda tcrket1ik
leri mallara mukabil ,ınal verilebilmesi yulmrıda 
bahsi geçen talimatnamenin Heyl'ti V okilcdcn 

, çıkmasına mütcvakkıf olub ancak Istanbul kaza
larından olan Çatalca veya Silivride iskilnlarıııı 
arzu ettikleri takdirde oraLarda "endilerine 2510 
sayılı kanmı hüıki.imlerine göre iskiuı suretile mal 
verilmek üzere Sıhlıat ve içtimal muaveııet v<'kfı
lctine müracaatto bulunmaları lazımgeleceğinin 

kondilerine anlatılınasına karar verildi. 

Kavar No. K. Tarihi 

647 10 - II - 1937 

Müvokıkili Ay~ slüncvvcrin Aksarayda Sofu
lar mahallesindeki evine fazla irad takdir ooildi
ğinden ve &ircdmı halısile ı:ıikayottc bulunan Tev
fik Başaym Yüksek RL'isliğe ımıımuş oldnğıı a!"..ıu.
ha.l mıciimcnc vcriLmL'kle Maliye vokalctine giin
deriJ.mişti. 

Gelmı karşıiLk okımdu ve icabı görü.şüldü: 

Vorl!'iler hakkındaki it,irazlarm dPr<>cat itiba
rile itiraz edilee~k merciieri kaııuıııu mahsusla 
tayin edilmiş olmasına ve bu eve takdir ooi!OI). 
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~ Arıruıial verenlerin 1 z adı, sanı ve otur

<_~~-"duklan yer--~~-~ 

2298 Tevfik Kılıç A~lan. 
2415 Hacıbayram No. U. 

"\nkara. 

990 
938 

Rasiın Bcrk. 
Hacı Hasanoğlu. 

Set.lıa~r lTınurbey ma
hallesi Karaağaç so
kak Ko. 23. 
Bursa. 

Arzuhal hulasıısı Encümen kararı ve ne sebepten verildi~ 

irad hakkındaki ihbarnamenin de bizzat Ayşe 
:\Iünevn'rc tevdi olunduğu haldı' mru.ıyycn müd
det içinde itirazda bulunmamasından dolayı mu
amelenin karııuın lıükürnh,ri dairl•siııdl• kati~·ct 

ketıbottiği aıılaşılınasına glirc bu dilek hı1kkmd:ı 
eııcüııwncc yapılacak •rnuarnı•lc olmadığıııın Ye ar
zudıal salıibi bu iş hakkında aid ol<luğu makam
lara yapılan müracaatine Tcşkıiliiıtı esasiye kanu
nuna mulhalif olaı·ı~k ecvab verilınwdiğini beyan 
ve iddia otmeMc ise de bu hususa dıLiı· vaki olan 
müracaat üzcriıw Aksaray :\1ali~·e şubt•siııce yazı
Jan 3 - I - 1936 tarihli vt• 6941 sayılı mı·k-ıt~tbuıı 

Tt~vfik Baı;;a~· tarafnıdan alnımaktan istiııkaf 

ı•dilm<~i ÜZl'I'İill' polis mı,muru lmzurilc Ye zabıt 
varııkası tanzim ı~lilmt'k snrotüı• evin kapısından 
i<:ı·ı·i bırakılılığ-ı aııla~ılmasma giiı'l' bıı husu..-.taki 
ı;ika~·('(,in de ycriııd1• hulıınmadığnıın arımhal sa
h1bin(> anlatılmasıııa km·ar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

648 10 - Il - 1!1:{7 

Haksız yere tplmüd Haksız yere 1l'kaüd edildiğinden vr tdmüdüııü 
edildiğinden ~ikfı~·et. istilzam eden mpseledeıı nıahkl'nıl' kararile heru

et ettiğindı>ıı bahsile işinin incl'leıwrek tPiwüdlü
ğiiııüıı !'('fiııi is!Pyeıı top~u yüzbaşısı Tt•vfildn 

1 Yüksı.'k Roisliğe sunınu~ olduğu arzuhal ı•ııcÜıııl'-

Tekaüd mnaşınııı ma- ; 
Ji\liyet ÜZI'!'illılt•Jl ta
dil cdilmcdiğiml<•ıı 

~ikfıyct. 

. ne verilını,kle okııııdu w icabı ~örüşiildü. 
lkı· ne sureti\> olursa olsıııı ordudan ayrılaııla-

rııı nuınızzaf ~ınıfa ~İt't'lll'l'Tlldl'ı·i 

ıııııııııı lö nf•ı ıııad<ksi ic·ahıııdaıı 

Tıwfiğiıı bu dilq{iııin h•rviciıa' 

bıılnıımanu~ olm:ıklıı keyfiydİn 

tılmasıııa karar wrilcli. 

10ili s:ı~·ılı ka
ol.nwsuıa güre . 

kaııımi imkiın 

kt·ııcli,iııı· lllllll-

· Kaıoar X o. K. TariJıi 

649 10 - II - 1937 

Gcnd savll-'?ta almış olduğu ~-aranın tPsirilc 
mıılı"\1 kaldığı halde kanuni hakkı olan malfıli('-·t'<t 
zııınmmın vcrilrnl>diği1ıden ~ik.J~·ı·t ecl<•n binbaşı 
Rasim Berkin Yüksek ReisJ,iğe sunmuş olduğu 

arzuhal encümenc verilmekle keyfiyct Milli 1\lü
dafaa v·l'kalctino yazılmıştı. 

Gelen karşılık okundu ve icabı glirüşüldü: 



> Arzuhal verenlerin 
~ z adı, aanı ve otur

[ --=" __ dukl;ı:!_!cr 

721 HeMna. 
76 7 1 Kiiı:ükayasofyu, Ka

l salı S. No. 7. 
İstanbul - Sultanalı
med. 

4318 Mustafa. 
7127 Ok~ulaı· caddesinde' 

:\o. 63. 
Bayazrd - htanbul. 

-16-

Arzuhal huliısa.aı: 

Yug-oslavyada ter
kettikleri arazilet·i
ııiıı sattrrılıuıısı. 

Encümen kararı ve ne sebepten verildi~i 

BinıJıruıı RMimin ıııalıUiye.ti, kanuni şek1ldc 
tevsik L>dilc~k beşinci dcrccL'<lcn t~kııüd ve terfi
hinin tasdik ve tckaüd ma~rnın da ona göre ta
dil krlmmrş olduğu anlaşrlmakla :keyfiyetin ken
disine bildirilmesine kaı>ar verildi. 

Ka:rur ~o. K. Tarilıi 

650 10 - II - 1937 
-i ----- ----- ----- --·- ·-- ··-. --. -- - ---·- ·-·----------

! Kendisilc zevcosinP aid olarak Yuı,,>'Oslavyada 
tl'rketmiş olduklarr emiakin mahallinde sa·ttırrla
rak beddinin kendilerine verilmesini İSiteyeli 

I-1(\<ına tarafından Yüksek Reisliğe sunulan arzu
halin encüm~nimize verilmesi üzerine Harieiye 
ve Maliye vekilietlerilc cercyan (•den mulıabere 
neticesine göre icabı görüşüldü: 

1\tescle, Yugoslavyada mal tı-rkrocn Türklerin 
zararlarının tuzminine tema$! otmekte olup, ar
zuhal sahilılerinin en:elcc va.ki olan ınüı·araatlcri 
Ü7Aırine 1\faliyc vekaletindc ınütcşrkkil Yngo.~

lavya tesbiti zarar konıisyoıııı nrzdiııdl· gPn:i 
bunlar ic:in 1401 numaralı dos~-a a<:ılmış ise de 
bu gibi zararların ne suretle tazmin edileceğ-i 

hakkında henüz kati bi'ı· karar ittihaz edilmediği 
anlaşıldığıııdan arımhal salıihlcrill'in şimdilik ıw

tieı·~'C intizur ehııelpı•i zaruri oldıığuıııııı kl·ndi
lerine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

651 10- II- 1937 

---- -~-------·-------·--i--- --------~- ---------- --------- -------· --
Otuz s<•twyi miit<•caviz qıizmctinc karşı verilen 

ll•kaiid ikmmi~-,·siniıı ).,"\'l'i alnııııasnıa karar verile
rek ü•kaüd maa.~nıdan her ay onar lirusrmn kcsil
mükl\• olıhığmıdaıı hıı.lıı.~lc ş1k:iy<'tu~ bulunan <>ski 
komiser mıuwini 1\[ust:ıf:ııını Yüksek R\•İsliğ\, sım-

Verilen ikramiyesi-
ııiıı istirdadıııa kı

ram cdilıuesindcıı 

~ikiiyet. 

muş olduğın arzıılıal, Pncünıcııe verilımıkle Dalıi

li~ vekald ine giinderilmi!;lti: 
(leJcn karşıJukta : JıjJılfı .Jıakikıı.t zabrt Yarııkıısı 

' tımziınind<•n dolayı kay<li t<•l'kin edikn .Mustafa
ımı hiliUıare vuku bulan talt'lıi üzeri:ne t<•kaüde 
sevkt.ıdildiği ve 31 Sl'lll~kn fazla hizmHti olnıııc~ın

da.ıı dolayı hndisinc 772 lira ikramiyl' verilmiş 
ise de ~[ııstafıınrn a<:rkta ikl>n tllkaüdc se\-kPdil
moııinc m \ilmi 1683 rnıma ralr kamunun 58 m· i ma d-

·\. 
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ca ~T-Arzuhal vereılı.erin 1 - - -

~]~z-'-J ~a-d_~_U:_. a_ı:_rı_v..;;~_eo_rt_u_r----'--A-r-zu~h_a_ı_h_uı __ asa· ~s= ... ~ncümen kar~~~ ve ne sebepten verildiği 

Re is 
Giresun 

1. Söknıen 

Gümüşaıll' 

'~· Brdoğaıı 

M. llL 
İstanbul 

Z. Kararn-ur,uıl 

Kati b 
Samsun 

JI. Ulaş 

Malatya Sivas 
O_ Koptayel 4. Ö. Erdnııeyil 

ı desine rtcvfikan ikra.ıniycye miistahak olamaya
cağı Divam muha.~tıbatc;a bililbarc karar altına 

alınmakla wrilt'll bu ikrmiyesinin istirdadı cihc
tine gidildiği bildirilmiştir. 

1cwbı görüşüldü: 
1683 numaralı tokaüd kanıuıımnun 58 nci mad

de;ilııde : (hilfül 30 sene ve dalıa. ziyade hi2llllet 
ifa edenlere tckaüd oldukları zaman almııJda bu
lundukları maaşlrınrn emsal hasılııım bir sene
liği ikramiye olaraık vcrHir) denilmekıte bulun
ma.~~na ve )lu~tafanın ise tclmüd edildiği zaman 
kaydi terkin ooi1ıniş ve binacn,1ltıyh maaş alma
m&kta rbuJ.UıJlılllUŞ oLmasına göre kanunun saralıatİ 
hiliifına olarak venildiği anlaşılan ikrarniyenin 
istirdadı tmbii buılunmıış ve bu iıtibarla şikayetin
de isabet görülmemiş olm&kla keyfiyetin kendiısine 
bildinilmesine karar verildi. 

Kamr No. K. Tarihi 

652 10 . II . 1937 

Bursa Çoruh 
Jf. F. Gerçeker 1. Kurtkan 

Zonguldak 
Raif Diııç 

Denizli 
Gl. Ş. Tür.çaıı 
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ARZUHAL ENCÜMENi 
. 

HAF'TALIK KARAR CETVELI 
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5 -IV- 1937 Pazartesi 

Arzuhal verenlerin 
Arzuhal hulasası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği adı, sanı ve otur

dukları yer 
----~----·~-----~--~- ~-~~~- ~-

Ziya Z('ki llozkmd. 
Dr. mütekaid Albay. 
Kıııalıada Almsya 
sokak No. 47. 
lstaııhuL 

' ~lüzayede suretile 1 Bkalliyotll'rin ınetruk emvali iştiraya müsa-
uhdesinde kalan c- ı ade ı'<li1m(lllldcte olmasma rağmen Kınalıadada 

vin değerinden fazla ' emmli mot.rükcden talib olduğu iki bin lira değe
olan bedelinin ten- 1 rindoki hir evin müzayedesiııe, ınaıkısada ınüstcni-

i zili. den, iştirak eden okalliyetc rn<:ıı.sub bazı kim.sc
lerin kı)mctinden fazlasıına olarak ~ıkardıldarr 
6600 lira bıı<kl nınkabilinde kendisine ihale edil
diğinden ve bu paranın bir krımınır büyük feda-

. karlrklarla verıniş ise de nıüteba.kisini vcrnıclcte 
müı;;külfıta uğradığından bahsilc ahiren t.alırir 

heyeti tarafıııdaıı da takdir edilen 2000 lira bedel 
göz önüne gctirilPrek mütcbaki boreu hakkında 

bir karar veeilmesini ish•yeıı Dr. mütekaid albay 
Ziya Zeki Bozkurdun Yükwk Rcisliğc su:nmuş 

olduğu arzuhal oncümeııe verilmelde ::\[aliye ve-
i kaletine gönderilmişti. 

1 Ucleıı kar~ıhk okundu ve icaıbı görü~üldü: 
1 

i İcaroteyiııli ovkaftan olduğu bilahare tahak-
ı kuık otnH\~iııe mebni bütün V('Caibilc evkafa elPv
I rediimiş olan bu evin müzayede sul'l•tile Dr. Ziya
i nm ulıdü~inde kalrrırş olmasma ve kendisi de mü
' zayede şıırtları dairesinde bUIIlu Mtın almış bu-
lunnıasına göre Ziyanın kabul ve t~a.hhüd otnıiş 
olduğu bu bedelden müzaytı<le şeraiti hilafıııa 
olarak tenzilat yapılmasma ınevzııa.t müsaid d!'ğil
dir. Ekalliyetlerin nıüzaycdeye i~<tirak ctmdcrini:ı 
mmnııuiyoti lıakkıııda anulıalde senk·dilcıı iddiaya 
g('line<: : Türk tobaasmdaıı olan ekalliyetlerin Hü
k\ıını't<:<' ~·apılan müzayt'<l.elere iııtirıık ottirilıne

melcri hak:kıııda bir hüküm de yoktur. Bina.en
nle~·lı Dr. Ziyanın ·bu iddiasında iSll!bet olmadığı 
gibi müzaycde beddiııin tenziline matuf olan di
leğiniıı de t.erviciııc kaıliUıiıi inıkin buluruna.nırş ol-
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---:;-;1 Fevzi Uzunalioğlu. 
-72 : Akyazı nuhiyesinde 

No. 46. 
620 1 Adapazarı. 
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Arzuhal hulasasr ı Encümcn karan ve ne sebepten verildiği 
ı 

malda keyfiyetin bu surotle kendisine anlatılına
sma Jm rar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

653 23-III-1937 
ı . .. ______________ l---

1 i 
'l'ekrar vazifesine a- ı 

lınması. · 

1 

1 

Giresun mıntakasrnııı Kc~p yeri muhafaza 
memurluğunda çalışmakta iken haksız yere va
zifcsindcn çıkarddığından bahsilc tekrar işine 
alınmasını i:;tcycn l\Lcmedoğlu F'evzinin Yüksek 
Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal ilc tel yazısı en-
eünwııe verilmekle Gümrük ve inhisarlar vokii. 
lotine gönderilnıi~i: 

Gelen karşılıklar okundu ve icabı görüşüldü: 
Fevzinin mesleki hiç bir bilgisi ve işini öğ

renmek ve yapmak kudret ve kııbiliyeti olmadığı 
ve vazifL;sine bağlı olmayıp valütlcriııi kalıva 
köşelerinde geçirdiği ve vaki scrkeşliğinc binaen 
mrntaka zabitiııin, Jıaklmıt!a tatbik i'ttiği in.ı:ibıı,t\ 

eczadan uslanmat!ığı ve vücudundan bu suretle 
iş bekleımıediği anlaşılarak 1920 sayılr kanunun 
birinci madde~iııin ikiıwi fıkrası hükmüne gör•• 
memurluktan ~ıkarıldığı anla.5ılmış ve muhafaza 
mcmurlarrııın vazifelerini birer askL'l' :ı;ibi g-iirm•c· 
leri de kı~ak~ılığın men ve takıbi i~in gözetileıı 
gayeler ieahından olmasına göre yapılan nıuamp. 
ledc bir isabetsizlik görülmemiş ve csasrn bu 
gi.bi memurlarm tayin ve istihdamlan da mcrci
inc Ycri!Pıı salılhiyet cünılcsindPıı bulunmuş ol
makla dileğinin tcrvicine cncümcncc imkiııı gii
rülmL•diğiniıı l<'cni~·p anlatrlmasıııu karar ,·erildi. 

Karar No. K. Tarihi 

6fi4 23- III- 19:37 

1079 

1133 

Sofuoğlıı :'IIcıııed. Kastamonu tapu ınü- Kastamonu tapu müdürü Hüseyin Kaınilin 
:'!Iihran köyü, Oül , düründ~ıı şikayet. 
ııahiyesi. 

Kastamonu. 

işleri tııahhüre uğrattığından ve gee gündüz 

1 

sarhoş oldnğıından ve saireden bahsilc ş.ikilycti 
lıavi Gül nalıiyesinin J\Iilıı-an köyündan Sofuoğ. 
lu Memcd imzasile Yüksek Reisliğe sunulan 
arzuhal encümene vcrilıncklc Maliye vekil
Ietine gönderilmişti: 

Gelen karşılık okuııdu ve icabı görüşüldü: 
Bu mcsele hakkında müfettiş vasıtıısile ma

hallinde yaptn·rlan tahkıkat sonunda o nahiye-



Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve o:uı·· 

dukları yer 
Arzuhal bulasası 

3 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

r de bu isimde bir köy ve Sofuoğlu Memed adın
I da bir kimse olmadığı gibi arzuhalde yazılı 
1 olduğu üzere senetsiz tasarruftan muamele yap-

I 

tırmak için tapu idaresine bir müracaat ta 
vuku bulmadığı ve binaenaleyh vuku bulan 

ı bu şikayetin uydurıııa olduğu anlaşılmış ol-
1 makla bu hususta yapılacak bir muamele ol-
madığına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

------------------------ --- ~---- -------1---------------------- _655 ____ 23_:-_3_-~~32_ 
L004 r Bürhan Anadolu. Haksız yere hakim- ; Eski Pülümer hakimi Bürha:ıı Anadolu imza-
1057 Pülümer eski hfı.ki- 1 likten çıkarıldığm. 1 sile Yüksek Reisliğe sunulup eııcümenimiw veri-

,. 
ı 

mi. dan ve avukatlık i !en arzuhalde sicillinde inzibati ve hükıııi bir 
Seydi§ehir. , ruhsatnamesi de ve- leke olmadığı halde :!556 sayılı lıilkimler kanunu.. 

rilınediğinden şikil- j nun nıuvakkat maddesinin (A) lıendi hükmünün 
yet. f tatbikı suretile hakkında yapılan mua-melenin 

ve avukatlık yapması için açtığı davailin da 
reddini nıutazammın Devlet Ştirasınca verilen 
kararın yolsuzluğundan şikayet edilmektedir. 
Bu arzuhalin Adiiye vekiiletine gönderilmesi 
üzerine gelen karşılık okundu ve iealıı görü
şüldü: 

Bürhallln siciliine göre bulunduğu yerlerde 
memuriyeti vazifesini suiistimal ettiği gibi ha
kimlik şerefine yakışmayacak hareketlerde de 
bulunduğu anlaşılmış ve lıu itibarlu kendisinin 
vazifede bırakılması caiz görülmeyerek hakimler 
kanununun muvakkat maddesinin (A) fıkrasına 
göre hakkında mua.mele yapılmasma Temyiz 
reisinin reisliği altındaki komisyonca karar ve
rilmiştir. Avukatlık yapmasına müsaade olun
ması hakkında.ki dilcğine gelince : bu hususta 
Şılrayi Devlete açtığı dava da arzuhalinde yaz
dığı üzere dcavi dairesince reddedilmiştir. Bür
hanrn siciliine göre hakimlikten iskatma dair 
olan kararın refine imkil.n bulunmadığı gibi esa
sen Şılrayi Devlet deavi dairesinin kazai malıkc
me srfat ve salamyetini haiz olmasma binaen bu
rooan çıkan kararların eııcümerıcc tetkik ve tadili 

1 
imkansızdır. Bu itibarla her iki dileğinin de ye

, rine getirilomeyeceğinin Bürhana anlatılınasma 
ıkarar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

656 23 • III - 1937 
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Arzuhal bulAsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
Arzuhal vercİi.leriJı 
adı, sanı ve otur

duldan yer 
"-=~====---- -- --=--~-----=·'=--~~"-=- ------=-=~=-~-=-~~=~-=~-=~~ 

940 Halil. lnıtihanınm icrasile Vaktile bazı mazeret dolayisile diŞ<'ilik imti-
- 992- Sühakanlığı daire di- ! dişçilik ruhsatname- hanımı gıirPmemiş oldıığıından ve sairedl'n bahsile 

1019 

1072 

1341 

1408 

rektörlüğünde süel i si verilmesi. kl'disiııiıı ınazerdiııiıı kabulile imtilıaııınııı irrası-
i~yar Ruhi Haykır- m veyahud yeniden bir müddet tayiııi!P miirara-

, dan. ; at edecokh·rin iıntihanlarmın kabııliine dair lıii-
Ankara. küm vazedilmesini ist.iyt·n Adanalı Halilin Yük-

i _____ ---------
0. I ,(ıtfi Zaiııı. 
Arifiye 
No. 81. 
Eskişehir. 

mahallesi 

sek Rci.sliğe sunmuş olduğu arzuhal encümene 
1 verilınekll' Sıhlıat ve içtiınai mııawn<•t vekfıleti

ne gönderilmişti. 

Gelen karşılık okuntlu ve İC'ab[ g·i>rüşiiıılJii: 

14 nisan 1928 tarihli tababet ve şuabatı sa

ııatlan hakkındaki kanunun :32 nri maddesi mn
i cibince pratik diŞ«.Iİlcrin vesika almak üzere ka-
nıınun nl',şri tarihinden itibarl'n 
vekalete müracaat eylemeleri 

ii<: ay Y.arfınrla 
ltızım gelnıl'kt" 

idi. Esascn bu hüküm ilc o smıtla Dişçi ııwkll•

biııdeıı diploınalı olınayıın ve nıeınlckctiıı bir 
çok yerlPrinde senelerdenberi sanatlarını yapın; 

pratik diş-:ilerin kazanılmış haklarını tanımak ve 
, korumak hususları ılüşiiııülmüş ve bu snret!P 
diplomasız dişçilik yapnuığa nihayet verilmi~

•tir. Arzuhal salıibi Halilin ise kanunun tayin et
tiği miiJdt•ttcıı seneler gL-ç.tiktcn sonra ınüracaa t 
ettiği ve esason kanunun bn babtaki hükınüııih 
dişc;i kalfalurma ~uınulü bıılıııınıadığı cilıetlc 

hakkmda bir mıuım<•lr yapılınasma kanııni im
kan bulunmamıştır. Halil koneli durumunda 

' olanlıır i<:iıı y<·rıidrıı bir kannıı hükmü konıılma
sım istrnıddr ise •le yPnirlrn hii~·le hir hiikünı 
konıılına.~ıııa w lıinaPnah•yh hnııa aicl rlilPğ'iııin 

de ~·,•rine getirilınrsiıw malıni vr lüzıım görülınP
miştir. Burasının Halile anlatılınasma karar ve-

, rildi. 

Karar No. K. Tarihi 

657 2.'1 -III. 19:37 

' ·----. ----- -··----- ----·------- ~- ------- --- --.-------------

Hakkında verilen 
_ tasfiye kurarıııın kııl
. dırılması. 

Yaptıkları lıizıııetlerc rağmen ikt.idarsızlığı 

ileri siiriilf'rrk haksız yere tasfiyeye tiilıi tutul
duğundan bahsile sicillinin tetkikilc hu lmrarın 
kaldırılmasını isteyen Gediz eski müddei nınu
misi ÜHnıaıı Li'itfinin Yüksek Reisliğe sunmuş 

1 

olduğu arzuhaller encümene verilmekle Adiiye 
, vekilietine gönderilmişti 

Gelen karşilık okundu ve icabı görüşüldü: 



Arzuhal verenlerin. 
adı, sanı ve otur

dukları yer 
Arzuhal hulil.sası 

1059 1 Memed Rasim Sü- Avukatlık etmesine 
1112 mer. müsaade olunması. 

]<~lbistan eski üyesi. 
llayındır. 

5 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Temyiz mahkemesi birinci reisinin Riyaseti 
altında toplanan komisyon tarafından yapılan 

tctkikat netiecsiııdt• J,fıt fidcn i~tifadc imkilm 
olmadığına kanaat hasıl edilmesi üzerine meınu
rin kanununun muvakkat birinci maddesi hük
müne tevfikan 25- III- 1928 tarihinde tasfiye
sine karar verilmiş olmasına ve sicilli üzerinde 
hu kcrre yapılan incelemelere göre de hiikiııı

likte nıüstahdem iken hfıkiınlik sıfatına yakış
nınyacak harekfıtı hükınen tahakkuk etmiş ol
duğu görülm!'sine Ye bahusus Lütfinin defatic 
Şıirayi devlete de müracaat ed<>rek davasının 
reddediirliği arzuhalinde beyan edilmekte olup 
Deavi dairesince her ne suretle olursa olsun sa
dır olan kararın Encüını>n tarafıııdan tetkiki 
Yüksek Meclisce ittihaz edilen 803 numaralı 
kararla selbedilmiş bulunmasına göre dileği veç
hile Inı baptnki tasfiye kararının tetkikına imkan 
görülmemiş olduğunun r,U.tfiye bildirilmesine 
karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

658 23- III- 1937 

Elbistan ağır ceza mahkeme azalığında bu
hınmakta ikon 2556 sayılı hakimler kanımunun 
ınuvakkat maddesinin (A) fıkrasma tevfikan 
vazifesine nihayet verilerek tekaüde sevkedil
diğinden ve avukatlık etmesine de müsaade 
ohuımadığmdan bahsile şikayette bulunan Me
med Rasim Sümerin Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu arzuhal encümene verilmekle Adiiye ve
kiUetinc gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Meıned Rusimin daha önce Şurayi devlete 
, müracaat etmiş ve Deııvi dairesince davasınm 

reddedilmiş olduğu anlaşılmıştır. Deavi dairc
sinin kazai vazife gören müstakil mahkeme 
srfat Ye salalıiyctile ıııüı~elıhcz olduğu Yüksek 
Meclisin 803 sayılı kararilc teyid edilıuis olması-

] na göre bu daire karariarnını tetkik ve tadili-
1 ne ve binaenaleyh Memod Hasimin bu babdaki 
! dileğinin yerine getirİlınesine encümenimizce 

1 
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Arzuhal huliisası 

6 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

inıkiın bulunmamıştır. Keyfiyetin arzuhal sa
hibine anlatılınasma karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

659 23 - III - 1937 
------------- ---1-----------~-------------------------- ------

1065 K. Erkmen. 
1118 Pehlivan köy nahi

yesi, Hıdırço köyü 
öğretmen vekili. 
Kırklareli. 

Asil olarak bir öğ
retmenliğ~ tayini. 

ı 

1 

ı 

Romanya Türk okullarmda öğretmenlik yap
tığından ve beş senelik öğretmen okulu şahadet
namesini haiz bulunduğundan bahsile asil olarak 
bit· iiğrctmenliğe tayinini isteyen K. Erkmeııin 
Yüksek Reisliğe sunmuş oluduğu arzuıhal encü
mene verilmekle Maarif vekilietine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü; 

Romanyadan yurdumuza göç eden Türkler
den oradaki öğretmen okullarından ~ıkmıŞ ola-n
larm ilk okullarımıza öğretmeniilde ve orta de· 
recedc tahsil görenlerin de yar öğret meıılikle is
tihdam edilmekte olmalarma mchni Erkmenin 
be~? sınıflı öğretmen okulundan çıktığını müsbit 
cvrakı olduğu takdirde tahsil dcreecsine göre bir 
öğretmcnliğe tayin kılınmak üzere bu cvrakıııı 
ibraz etmek suretile vekiliete müracaat etmesinin 
kendisine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

660 23 -III -1937 
----- --------,---------~-~---1 

6L6 1 Mustafa. 1 Davasının usulsüzlü- 1 Kendisini öldürrneğe te~?ebbüs eden bazı kim-
1032--1 Memed Eminoğln. 1 ğünden şikiwet. i seler hakkındaki davasının yolsuz bir surette ya-

ı Hilal sokak <'ivarın- i 1 pıldığından ve sair ifadelerden bahsile şikayette 
1 da Göynüklü. bulunan Eminoğlu Mustafanın Yüksek Reisliğc 

Ankara. 1 sunmuş olduğu arzuhal encüınene verilmekle Ad-

l
l liyo vekilietine gönderulınişti. 

Gelen karşılık okundn ve icabı görüşüldü: 
- .Mustafamn gerek arzuhalinde bahsettiği iş<ı 

i dair gerek yüksek makamlarla vekiliete yaptığı 
sair şikayetler haklunda vekUletçe maıhallinden 
bütün dosyalar getil'tilerek inceden ineeye tctkik 
edilmiş isede bütün bahsedilen işlerde bir ka
nunsuzluk ve yolsuzluk olmadığı ve şikayetini 

muhLk gösterecek bir ılıal bulunmadığı anlaşılmış 
olmasına göre bu hususta encümcnce yapılacak 
bir muamele olmadığının arzuhal sahibine bil
dirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

661 23 • III - 1937 
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Arzuhal hulasası Encümen karıırı ve ne s~bepten verildiği 

Aydın hapisanesinde. i İşlememiş olduğu bir suçtan dolayı bazı kim
Suçsuz olarak hap- selerin iftirası neticesi olarak hapse atılmış ol
scdildiğinden şikayet. · duğundan ve saireden bahsile şikayette bulunan 

Kara Memedin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 
arzuhal eneümene verilmekle Adiiye vekilietine 
gönderilmişti. 

Geleri karşılıkta : Arzuhal sahibi Kara Meme
din kardeşilc beraıbcr Aydının Ortaklar istasyonu 
ile Aziziye arasmda iki Jmıınyon soymak ve yolcular
dan Hüseyinoğlu ~lemedi öldürnıok suçundan do
layı yakalanarak lıak:larında mevcud delillerin kııw
vetli olmasından dolayı Ağır ceza mahkemesince 
mevkuf olarak muhakcınelerirııiıı yapılmakta ol
dıuğu ve arzuhalindeki bütün iddialarının gayri 
varid bulnndıığu yapılan ietk1kata atfeıı bildiril
miştir. 

!ca bı görüşüldüktc: 

Kara ::'>Itımed ve kardc.5inin mıılıakemeleri 

usulü dairt'Sinde cereyıın etmekte olduğuna ve 
kendileri tarafından yapıldığı kuvvetli deliliere 
istinad eden suçların faili olmadıkları nınhake
me neticesinde tebeyyün ettiği takdirde beraet
leri tabii bulunduğuna ve esasen bu gibi mahke
meye intikal eden hususlara eneümenin müda
halesi bittabi caiz bulunnı.adığına ~öre arzuhali 

i hakkında yapılacak muamele olmadığının Kara 

.

1 

>l•m•d• .nl•tdm~•~' N:mildi~. T•rihi 

1 ! 662 23 - III - 1937 
--~-- ----------------1--- ····------1--... - --·- .. _,, _______________ _ 
1149 ! Hamdi. i Hükme iktiran eden 1 Temyizce tasdik edilmiş ililma istinad eden ala-
1266-' Mecidiye mahalle- ! alacağrııın verilme- cağını ::\{aliye on senedir vermemekt(' olduğun-

sinden Keleroğlu. ll ıııesinden şikil.yct. dan şi~iiyet ed~n .~eleroğlu Ham~iniıı Kütah~·a-
Kütahya. dan YukS(•k ~ıslıgc sunmuş oldugu arzulıal, en-

ll cümenc verilmekle kqfiyet Maliye vekaletiııdm 
soruLmuşiu. 

Gelen karşılık okuııdu ve icabı görüşüldü: 
Keleroğlu Harndinin alacağı olan paradan 

124 lira 50 kuruşunun 928 senesinde tahakkuk 
etmiş ve binaenalcyh, 1513 numaralı kanuıııın 

şümulü dalıiline girmemiş bulunınıısı itibarile, 
i nıcvzu usul dalıiHnde Hamdiye veriLm('si lüzumu 

vckalc!ltm Kütahya defterdarlrğına yazrJ.nı;ıştır. 

· Haındiııin küsur alacağı olan 160 lira 41 kuru
' şuıı da 1513 numaralı kanunun şünıulü dairesine 



Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur
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~~rzuhal hulAsaar Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

. gil'lllemesinden dolayı buna aid 6403 sayılı bono
i nun yine vek1Uetten ~mahalli defterdarlığına gön
' deri1miş olduğu anlaşılmıştır. Bu alacakları için 
defterdarlığa müracaat etmesinin Keleroğlu 

Hamdiye b1ldirilmcsine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

663 23 - III - 1937 
--ı-·------------------

4081 i Kazım Şatıroğlu ve : Rusların zaptettikle- ~ 
6883-j ar. ; ri mallara mukabil / 

Batumun Suçe kasabasında terkettikleri ve 
Sovyet Hükumetinin millileştirilmiş olduğu emia
kin kendilerine verilmesi lıakkıııda yaptıkları mü
raeaatlcrdeıı bir netice hasıl olıııudığıııdan bahsile 
bunu ımıkabil miilıadillerden ınetrıık mallardan 
bir ıııeskenin tefviz ve yahud borçlanma suretile 
temliki talebini hilvi Şatıroğlıı Kazım ve Bayrum 
imzalarile Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal en
cüıncne verilmekle keyfiyct Maliye vekilietine 
yazılmıştı. 

' Şatıroğlu veresesin- i mesken verilmesi. , 
den. i 

Fatsa. ! 

Gelen kar~ılıkta: Ruslar tarafıııdaıı zapto
luııdıığn iddia edilen bu mallara mukabil Tür
kiyede gayri menkul ınal verilmesi kamınen 

mümkün olmadığı beyan kılınması üzerine, bu 
ınallar hakkında bir netice elde edilmesi İnı

kiını olup olınadığıııııı lıir kere de Harieiyc 
vekfıletindcn tahkiki ınııYafık görülerek keyfi
yet oradan sorulınu§tu. 

Alınan karşılık ta ise: 1~iıı Sovyet kanunu 
medenisinin 44 ncü maddesi ·lıükııı üne nazaran 
müruru zamana uğraması dolayisile aHikadar 
makamlar nezdinde yapılacak teşebbüstcıı hi~ 

bit· fayda temin edileıneycceği Moskova Büyük 
el~imiziıı işıırına atfen beyan kılınmıştır. 

İcabı görüşüldüktc : Şatıroğln vercs<'siııiiı 
ihıııal yüzünden vııkua getirdikleri müruru za
man dolayısile uğradıkları bu zararın telafisi 
ıniiıııküıı olmadığı g-ibi Maliye vekaletinin tez
kt•resinde yazıldığı üzere bu mallara mukabil 
buraca mcsken Yerilmesine de kanuııen, imkan 
bulunmamış olmakla keyfiyetin bu suretle k(•Jl
dilerine aıılatrlnıasrna karar verildi. 

Karar Nu. K. Tarihi 

664 23- III -1937 
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1037 

1090 

635 

678 

1 

Seyid Alioğlu Yu- 1 

~'Uf ve ar. 
Hisar mahallesinden. 
Sandıklı. 

Vergi borçlal'ı tenzi
latına dair tasfiyesi 
kanunda yazılı müd
detİn uzatılması. 

Halil İbrahimoğlu .Aldrklım arazi taksit 
Memed ve ar. ; müddetlerinin uzatıl-
Beyler mahallesi. ması. 

Zürradan. 
Boğazlıyan - Y ozgad 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Kuraklıktan zarar gördüklerinden bahisle 
arazi 1·ergisi bakiyesi olan lıor~larrnrn tasfiye
sine dair olan 2fi66 numaralr kanunla 1!)35 ma
li yılı içinde ödenınesi meşrut olan yüzde elli 
için tayin edilen müddetin uzatılınası dileğine 

dair Sandıklrııın Çakır, Cuma ve I-Iisar mahalle
leri mümessilleri tarafından Yüksek Reisliğe 
sunulan arzuhal encüınene verilmekle Maliye 
vekilietine gönderilmişti. Gelen karşılık okun
du ve icabı görüşüldü: 

1935 senesinde Sandıklı kazasının bu üç 
mahallesile 73 köy halkının mahsülleri kurak
hktan zarar gördüğü tahakkuk etmesine mebni 
hunlarııı 1833 numaralı kanunun 5 nci maddesi 
hükmüne tevfikan o sene arazi vergileri tahak
kukatının terkini temin edilmiş olduğu anlaşıl

mıştır. l\Iüstedilerin arzuhallerinde, bu kuraklık 
sebeb gösterilerek vukubulan dilekleri ise tasfiye 
kanununda arazi vergisi bakayasındaki tenzilat 
hükümlerinden istifade edilrbilınek için yapı

lacak tediye müddetinin uzatılınasma dair olup 
bunun ise yeni hir tesis mevzuu olmak itibarile 
tervicine imkan bulunmamış olmakla keyfiyetin 
kendilerine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

665 23 - III - 1937 

1931 senesi içinde Hazineden almış oldukları 
arazi ta.ksi·tlerini VCi'emcdiklerin<l(']l bahsilc ken
dileri için bir kolaylık olmak üzere bu arazi taık
sitlcrinin de 2222 numaralı kanun hükümlerine 
ı.,>'iire uzatılınasım isteyen Halil lhrahim VP arka
daşlarının Yüksek Reisliğe sunmuş oldukları 

ar~uhal cncümene verilmekle Maliye v<o>kaletine 
gönderilmişti. 

Gelen karşılık okuııdu ve icabı görüşüldü: 

1771 sayılı ve 22 mart 1931 tarihli tasfiye ka
nununun mcriyetinden evvel mübadil rumlardan 
metrılk olarak Hazineden satın alınmış olan ara
zinin, malısulatı arziye ile alakadar malların, 

bir mP.<ıken veya iratsız arsalarm 1934 mali yı
lından ııonra t&lıakkuk etmiş ve edecek takRit 
bedPlll'rinin ihale tarihinden itibaren 2222 numa-
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1115 Şerif. Babasından dolayı 

1171 Eski Alaşehir malmü- müstahak olduğu ik
dürii Memed Fahri ramiyesinin verilme-
vereselerinden. mesinden şikayet. 
Kulıı. 

ralı kanunun hükümleri dairesinde yirmi tak
sitte alınmak üzere teeili 3031 numaralı kanunla 
kabul edilmiş ise de bu arzuhal sihiblerinin 
bahsettikleri arazinin 1771 numaralı kanunun 

meriyetinden sonra satın ıılınmış olmasından do
lııyı bu kanun hükmünden istifade ederniyecek
leri anlaşılmış ve mevzuat haricinde muamele 
yapılması da caiz bulunmamış olmakla bu bab

taki dileklerinin yerine getirilmesine kanuni im
kan olmadığının ve şu kadar ki ayni kannnun 
ikinci maddesinde ibu gibi taksitic sa1m alınmış 
olan arazinin bedelinden yüzde yirmi nisbotindc 

tcdiyede bulunmuş olanların verdikleri paradan 
dolaYı Hazineyi ihra etmek ve başka bir talept~ 
bulunmamak şartile bu malları geri verdikleri 

ı halde borçlarının bakiyesinin tahsil olunmayaca-

l 
ğı yazılı bulunmasma göre arzu ettiklrri takdir
de ·bu husus için mahallindeki Maliye memuruna 
müracaat etmelerinin kendilerine aniatılmasına 
karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

666 23 - m -193; 

Alaşehir sabık malmüdürii Memcd Fahrioğ

lu ~rifin Yüksek Reisliğe ııunup eneümenimkıe 
verilen arzuhalinde : Babasırum otuz seneden 

fazla yaptığı hizmete karşı kanuncu voreseyc 
verilmesi lazımgelen ıikramiyeyi alamadıkların

dan şikayet edilmektedir. 

Bu arzuhalin Maliye vekaletine gönderilme
si üzeriıne gelen karşıhk okunduktan ve bunun
la alliikalı hükümler tetkik edildiikten sonra ica
bı görüşüldü: 

Gerçi 2936 sayılı ve 6 - IV - 1936 tarihli k;" 
mıııun 4 ncü maddesinin SO'I1 frkra.sında : 30 se

ne ve daha ziyade bilfiil hizınet edipte tekaüd 
olmadan ölenlerin müstahik oldukları ikramiye" 

ler kanuni nıirasçılarrnıı. verilir denilmekte ise 
de kanunun neşri tarihimden mu-teber olmMma 

ve Şerifin ise daha evvel ölm€8ine ve kanunun 
mütekııddim hAdiselere teşıniline imkAn bulun-
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Re is 1\1.1\l Katib 
Giresun İstanbul Samsun 

1. Sökmen Z. Karamıursal M. Ulaş 

Gazi Anteb Gümüşane İstanbul 

M. Şahin Ş. Erdoğan Ali Barlas 

1 mamasına göre bu dilek hakıkında yapılacak mu-
ı amele olmadığmm al"ZUhal sahibin~ bildiriLmt'!!ine 
· karar verildL 

Karar No. K. Tarihi 

667 23 - III - 1937 

Bursa Çoruh Çoruh 
M. Fehmi Gerçeker A. Akyüz Şefik Türsan 

Ordu Sıvas Zonguldak 
1sma4l Çamaş Akif Oztekin R. Dinç 
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4323 l Hasan ve ar. Bakkal Yalıyaya sa.- Ezinede bakkal Yahyanın metruk mallardan 
71:321 

Ölü Yahya çavuş ve- tılan yerlerin geri· yüksek bedellerle satın almış olduğu tarlalardan 

247 

258 

reseleri. alınmasr. mütevellid borcunun hiı- krsıııını ödeyerek mü-
Ayvacık. tebakisini verıneden ölıııü~ ol<luğuııdıın ve vere

sesi olan kendilerinin ise bu borcu iideıneğe 

kudretleri olmadığı gibi tarialıırın bu günkü 
kıymeti de pek düşmüş ve esasen başka başıka yer
l;)rde olmaları hasebile bunlardan istifadeleri de 
mcfkud bulunmuş olduğundan ,bııJısile verilen 
h~deldeıı vaz geçilmek suretile bu tarlaların 
geri ıılınnıasım isteyen veresedeıı Zelıra ve altı
arkada~mın Yüksek Reisliğe sunmuş oldukları 
arzuhal eneüınene verilmekle okundu ve icabı 

görüşüldü: 

F'chime. 
İnhisarlar memuru 
Sadık nezdinde, ölü 
Lıltfi kızı. 

Çerkeş. 

Malılliyetinc mcbni 
ölü babasından maaş 
tahsisi. 

llu gibi ınaliyeden sa tm al ınan arazinin bede
linin % 20 sini ödemiş. olanların tesviye ettikleri 
paradau vaz gc~mek suretilc bu malları Hazi
neye geri verdikleri takdirde geri kalan borçla
rının tahsil olunmayacağı ahiren ncşrolunan 3031 

i sayı ve ll - IV - 1936 tarihli kanunun ikinci 
maddesi hükmünden olmasına göre bu hususta 
maıhalli mal meırrıurluğuna müracaat etmeleri 
lüzumunun kendilerine anlatılınasına karar ve
rildi. 

Karar N o. K. Tarihi 

668 24- III - 1937 

Kasta:monu posta beşmemuru iken ölen babası 
Lütfinin kızı olup, babasıııııı iildüğii tarihte ya
şımn büyük olmasından dolayı hııdisine maa~ 

' tahsis krlınmamış isedc ötedenberi (İdioti) has

talığılc malül o}masıııa göre kanuncu maaş al
mağa müstahik olduğundan bahsilc bu maa~ııı ' 
bağlanmasını isteyen .Fchinıenin Yüksek Reiı;liğ·e 
sunmuş olduğu arzııılıal cncümene verilmt'klc Na
fıa vekaletine gönderilmişti. 

Gelen karşıirk okundu ve icabı görüşüldü: 

.f'ehimc hakkında verilen tabip raporu üzeri
ne Sıhhat ve içtimal muavenet vckiiletince tt•kıı

üd kanununun 54 ncü maddesine göre muanwh• 
ifası kararlaştırrlmış ve bunun üzerine ailesinin 

sair efradına muha:ssas maaşların resmi senetlL'
ri mıııhallinden getirtilerek bunlardan tofrik SU· 
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retile Fehimeye de hakkı olan maaşın tahsis kı--'·' 
lmmış olduğu anlaşılmaJda .keyfiyetin Fühimeye 
bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

669 24- lll - 1937 

-- __ ,_ ------------1-------
- 952 1 

Süleyman. Haksız yere alman : Eıııed kazasının ('alca ağı i köyünde ıııutasar-
1005 Hasanoğlu. i para cezasının geri ' rıf olduğu un değirmeninde öğüttüğü unlardan 

Çalca ağıl köyünden. ! verilmesi. ' dolayı haksız yere alınmış olan para cezasının 

;ı 

·.t 

Emed. geı·i verilmesi, Hasanoğlu Süleyrrnanın Yüksek 
Reisliğe sunub encümene verilen arzuhalinde is
teni1m€Sİ ürerine keyfiyet aid olduğu vek.aletıten 
sorulımuştu. 

Gelen karşılıkta : Süleymanı.n mutasarrıf ol
duğu değirmeni, 2466 numaralı kanun hükmüne 
tevfikan malısusi komisyonca köy haLkının unla
rrmn öğütilimesine tahsis edildiği halde kaııab 
alıalisinden iki kişinin buğdayiarım öğütmokte 

olduğu görülmesi üzerine bu kanunun dokuzuncu 
ve izalına.men.in on birinci maddesi mucibincc, 
misil cezasite yedıi lira yirmi kuruş veııgi tahak
kuk ettirildiği beyan olunmllf,ltur. 

İcllibı görüşüldüktc : 2466 numaralı buğdayı 
koruJ!la karşılığı kanununun ikinci maddesi, iköy
Wnün rhtiyaeına aid olup, deik;Bz \'C valssız köy de
ğirmcnlerinde öğütülen -buğday ve çavdar unla.rı
ru vergiden muaf tutmuş ve şehir ve kasaba hal
lkırun her nerede olursa olsun öğüteceği buğday ve 
çavdar unlarını mükelldiyet mevzuuna almış ol
masına göre malıallıince tatbik edilen muamelenin 
kanun hükümlerine uygun bulunduğu anlaşıl

dığından, alman paranııı geri verilmesine imkan 
olmadığının Süleymana aniatıLmasına karar ve
rildi. 

Karar No. K. Tarihi 

ı 1 

-'---'~1:____~---. -----1--------------ı---
670 24 - III - 1937 

365 : Ferhat Yüksek. i Umumi lıarpte yakı- ı Büyük savaşta düşman tarafından yukılan 
3R6 Ağır· <'eza mahkeme- lan evine takdir edi- evine takdir Pdileıı ht\Ş ıbin lira bedelin ~laliyc 

si katibi. len bedelin ııakten· Haziıırsindı·ıı nak-t-en 1ediycsiııi veyahud nı<•truk 
Adana. verilmesi veyalıud: mallardan bir !'Y wsaire vnilmPsiııi istp~·pn !<'cr-

bir mesken· temliki. had Yükscğiıı, Yüksı•k Rcisliğc sııııınıış olduğu 
arzuhal t•ıwüıncııc wrilmcklc l\faliye n~kfıletiıw 
gönderilmişti. 
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1215 A. Rasim Aykur. 1 

l274 
1 

Avukat. ! 

! Tire. 
ı 

1 

Arzuhal hui.Asası 

Tekrar bir hakimliğe 
tayini veyahud teka
üd maaşr tahsisi. 

14 

Encümen karan ve ne s&bepten verildiği 

Gelen ka~ılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Harplerde ve isyanlarda zarar görenlerin za. 
rarlarmın tazmini hakekındaki 622 sayılı kanun 
hükmü sonradan çr.kan bir kanunla. kaldırılmış 
olmasma göre Ferhadın düşman tarafından yu
kılan evine mukabil aldığı hasar mazbatası muh
teviyatının tesviyesi mümkün olmadığı gibi ken
disinin 1771 numaralı kati tasfiye kanununun 
neşrindcn evvel Hazineye aid bir cv işgal '-'tmo
miş olmasından dolayı yanan evine karşılık hir 
ev verilmesine de kanuncu imkfm bulunma.mı~ 

olınaıkla buralarının kendisine anlatılmaınna ka
rar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

671 24- III- 1937 
1--------
i Eski Tire mahkeınffii azasında:n A. Rasim ta-

ı rafında:n Y·üiksclı: Reisliğe sunulup eneümene veri
len ar:zıuılıalde : Tire malıkeınooi azalığında müs-

1
, taJı.dem iken kadro dolaylBile açığa ç:ııkarıldığın

' dan ve kendisi K=at ınuıktebinden çıkmış ise de 

1

. bu mawteb mezunlarının Huıkuık fa.kıültcsi 
mezunlarının ayni hak ve salahiyetini ha

: iz bulu:nduklarmdan 'bırlısile ya bir ha:lcimliğe 

1 tayini ve yaıhıud rtekaüd ımaaşı tOOııisi ve yaıhud da 
i.krııımiye verilmffii istenilnı.ektedir. 

Bu arzuılıalİn Adiiye vclı:aletine gönderilımesi 
Ü2ıerine gelen lkarşılıık okundu ve ieaıbı görüşiildü: 

A:hmet Rıısian Tire .ınaılıJroınesi azalığında müs
mhdrnn iken teşkili1t dolaYlBile mornuriyetinin 
ilgaıııma binaen açılm-a kalın~ ve açık maaşı al
maıkta iken icrayi vekiliete mezuniyet verilımesi 

üzerine açıık ımaaşı kesilerek hilkiıınliJkle alakası 

kalın~ ve menşei iJtibarile tekrar hakimliğe ta
yiniınde 2556 nuıınaraJ.ı kanunıun muva.klkat ımad
desinin yedinci ibendi ımani teşkil etmelde ıbulun· 
m~. 

Tekaüd ~~ 'bağlanması hakıkındaki dileğille 
gelince: 

T~aüd ımaaşına istihkaık, 25 llffile fili himnet 
ifasile ımeşruıt olmasına ve Ahırnet Rasiııün fili 
hizmeti ise ıbn müddetten çok noksa.n ,bulunmasına 
göre ikendisine telmüd ımaaşı hağlanmiiSLila ve ya
hud ilmılıniye veritmesine de kanun müsaid de-
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1169 

Mecdi ve Hidayet 1 Alınanyadan vaktile 
Erem. · getirtmiş oldukları 
Resiınliay basnnevi. 
İstanbul. 

yeni harfler için alı
nan gümrük resmi
nin iadesi. 

! ğildir. Bu itibarla dileklerinin yerine getirilmesine 
' imkan bulunmadığrnm ve &rZUılıalde seniettiği 
ıınütalea ve iddialarının kanuıni bir kıym;•t ve 
isıı.beti haiı~ olmadığının kendisine anlıı.tılırnasrna 

ikarar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

672 24 - III - 1937 

Harf inkilii.bını mütcakib Almanyadan g\'tir
miş olduıkiarı yeni harflerin gümrük ı·.-smi 

olarak verdikleri paranın gümrük resmi muafi
yet kanununa göre ı,reri verilmesi lazımgeldiği 
halde yaptığı müracaatlardan ınüsbet bir neti
eP lıasıl olmadığından bahsile şikayette bulunan 
Meedi J<;rcn ve arkadaşının Yüksek Reisliğe 

ınınmuş oldukları arzuhal, encümene verilmekle 
meselc tetkik edildi. 

1355 sayılı ve 10 -II- 192/l tarihli kanunla 
matbaalarda kullanılmak üzere ithal edilecek 
yeni Türk harflerinin g-ümrük resmi karşılığı 
olarak 1928 senesi hiit<:esine iki yüz hin lira tah
sisat konulmuş ve bu kanunun neşrinden sonra 
gümrükten geçirilen yeni Türk harfleri i~iıı es
habmdan gümrük resmi alınmayarak tahakkuk 
eden bu resimlerin kanunun ikinci maddesi hü
kiiın leri dairesinde gümrüklerce nıahsubları 

yapılmış olduğu ve arzuhal sahilılerinin ise Al
mıınyadan getirdikleri harfleri 22- X- 1928 ta
rihinde gümrükten g('çirdikleri aıılaşılını~tır. 

1cabr müzakere olıındu: 

1355 numaralı kanunun dördüncü maddesi, 
kanunun neşri tarihinden muteher olduğunu 

sarahaten göstPrme.kto olma,ına w hıı it i har la 
kanunun makabiine teşmiline imkan hıılunma
nıasına göre dahıı evvel gümrükten ge~irilmiş 

olan bu harflerden alınmış olan gümrük resmi
nin iadesi kahil değildir. Bundan başka arzuhal 

1 sahibierinin Şurayi devlete de müra<>aat ('derek 
müsbet bir karar almadıkları arzuhalleri mün
derecatından anlaşılmakta oluh Şılrayi devlet 
Ikavi dairesi kararlarının mahkeme kararları gibi 
kati ve nihai mahiyette olduğu da Yüksek Mec
lisin 803 numaralı kararile teyid edilmiş bulun
masma göre mesele bu suretle de katiyet kesbet-
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Arzuhal huliısaııı Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

miştir. Binacnalcyh dih•klcrinin bu vaziyct kar~ı

sında tcrvici kabil olmadığının arzuhal sahibic

rine anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

ı 
673 24 - III - 1937 

1126 ·~-~-a~-aklr değirmencİsİ ,-~lua:e;e-~~;isi ka- - -~:::e~_e_v_e_r~i-si_ik_a-nu_n_u_,--tcş-,-.i-kı--sa-n-a.y ··~~-a--
1183 ı Şevket ve arkadaşla- i nununun hakların- ı nunundan istifade eden sınai müesseseleri istih-

i rı. 1 da yanlış tatbik edil- daf ettiği ve kendi vaziyetleri de buna uymadığı 

ı Çorlu. ı rnesinden şikayet. halde rootörlerinin beş beygir kuvvotinden fazla 
olmıı.sından .dolayr v~rgi ile mükellef tutııldu.kla
rı Heri sü.rülorclı: öğüttükleri mallarm satış kıy-
meti üzerinden vergi istenilmesindm şikayet eden 
Şevket ve arkadruşlarımn Yilksek Reisliğe sun
muş oldukları arzuhal encümene verilmekle Mali
ye vekalotine gönderi1mişti. 

Gelen karşılık okundu ve icaoo görü.5~ldü: 

2430 numaralı muamele vergisi kanununun 
mevzuuna girebilmek teşvikı sanayi kanunu 
ile mukayyed değildir. Bu ıkanunun birinci mad
desinin (A) fıkrasında, teı;ıvikı sanayi muafiye
tinden istifade odenler değil, teşvikı sanayi ka
nununun birinci maddesindeki tarife uygun bulu
nan sanayi müesseseleri vergi mevzuu dahiUno 
alınmıştır. Arzuhal sahibierinin müesseseleri İS<,, 

içinde makine aletler ve tezgahlar yardımile mad
delerin vasıf ve şekillerini değiştirib kıymetlen

dirınekte bulunmasma ve binaenaleylı, bu maksa
da tahsis edilen bir yer olmasma .nazaran bu ver
ginin çerçevesi içine girmektedir. Kanumın bc
şinc.i maddesi ise sanayi müesseselerinden mamu
lün satış krymeti üzeri,nden vergi aTınması esası
m kıtbul ettiğine göre arzuhal sahibieri ücretle 

' imaliiıtta bulunsalar bile o malıaldeki emsalleri
f nin satış kıymetinden vergi vermeleri zaruridir. 

Bu itibarla haklarında tatbik edilen ımuamc
lcde kanunsuzluk olmadığının kendilerine anla
tılınasma karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

674 24 - III - 1937 
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: adı:, ııam ve otuf· 
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Arzuhal hul&saa: Encümen karan ve ne sebepten verildip 

715 1 Rifat Kaan. i Memnu haklarının 340 tarihinde Akdağ madeni ba.,ki.lübi iken 
76"]... Akdağ madeni eski iadesi. 

haşkil.tibi (Yozgadlr) 
1 213 lira zinı:mct ve hakime hakaret maddelerin

den dolayı bir sene on ıbir ay hapst' mahkum ol
ması nuticcsi olarak bir vazifeyP tayin kılınma
dığı gibi d.wa vekilliği etmesine de müsaade edil-

114-ö 

1205 

Akdağ madeni. 

ı nıcdiğindcn ve bunun ise mücbbcdcn lıidematı 
1 ammeden menedilmiş olanlara ka.bili tatbik olaıı 

ceza kanununun 121 nci ınadıksiııin kendi gibi 
muv~katen lıiılcmatı ammeden menedilmiş olan
lara tatbik edilnıesindPn mütevollid olduğu bı'

yaıı edilmektc olduğundan H' sairt'<len bahsilı' 

bu işinin incelener<'k menımı Jıaklarmııı iadPsinı 

istPyt•ıı Rifat Kaanııı Yüksek ReisliğP sıınmu~ 

olduğu arzuhal <'nrünıt•nı• vPrilnıPkh• lııı me.owL· 
hakkında Adliyı· wka.l<'tiniıı ııoktai nıızarı sorul
duğıı giıbi Adliyı· !'ncümeniııin dP ayrıca muta
lea.~mın alınması muvafık giirülerPk bu bahta.ki 
evrak oraya tcvdi kıhnmı~tı. Gcrok Adiiye ı•ıwii
meninin bu iş hakkında i·ttilıaz t'ltiği karar gı·

rt•k Adiiye vckfılctinin bu dilcğe dair daha evvrl 
yazmı~ olduğu tt>zkcrc okunduktan. ve mcsek 
eneümt•ncc cl<' tetkik ııdil(likt<'n ''Onra irnhı ıı-iirii

şüldü: 

Vekfılct<;e arzuhal saıhibiııin dileğinin ı·Pdık 

dilm1·si kendisinin nwdt•ni haktan malırum Pdil
miş ıri.bi bir mutalt•aya müstmid olmayıp mu
lıilli haysiyct bir suı;la mı~hıkil.miyetini.n a.Yııkat

lık kanıımı mucihinct' dava vekilliği yapınağa 

1 mfmi bir hal olarak Im•bul edilmiı;; olmasından 

ikı·i gcl•lii/:i ll!nla.şılmış ve binaenaleyh Rifai Ka
anın dileği hakkında eııcii.menee yapılacak mu
amele bulunmamış olmakla keyfiyetin kendisine 
anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

f 675 24- III- 1937 
-- .. ---------- -----·-~-·~- ~·-----~--~----· 

ı 

İbrahimoğlu Halid. i Tekrar hizmete alm-
1 

Edirnekapı Çeşme so- 1 ması. 1 

Imk No. 4 evde. i 
İstanbul. 

926 senesindenberi geeeli gündüzlü Galıştı· 

ğı hizmetinden sebebsiz olarak çıkarıldığından 

bahsilc t<'krar vazifeye alınmasını isteyen İbra
himoğlu Halidin Yüksek Reisliğe sunmuş oldıı-

1 ğu arzuhal en<ıümene verilmekle Maliye vekaleti-
nc gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı ~örü.şüldü: 
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ız i adı, sanı ve otur- ' .Arzuhal h ulisası 1• Encümen karan ve ne sebepten v_ erildiği 
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ı 

Halidin İstanbul limanı işçiler şefliğinde is
tihdam edilmekte iken bir vapur kumpanyasın
dan depozito olarak aldığı iki yüz lirayı zirnıne
tine gt--çirnıe.sinden ve sicil vaziyelinin de pek 
lwzuk olmasından ve saireden dolayı istihdamı 

caiz görülemiyerck işine nihayet verildiği anla
şılmış ve kendisinin bu vaziyl't karşısında tı·k

rar hizmete alınmasına imkı\n bulunmamış ol
makla keyfiyetin Halide bildirilmesiıw karar ve
rildi. 

Karar No. K. Tarihi 

24 - III - 1937 

ı 
676 

-~--- -------------------- ----------~----------------~--. 

1152 1 Hakkı. . Bir vazifeye tayini. i Dersim hadisesinde yaptığı hizmetlerin ma-
1209-l Eski nüfus memuru. . hallindeki bazı cşhas üzerinde bıraktığı makus 

170 

177 

ı 
Palu. tesirler icabı olarak aleyhine vaki olan isnadattıın 

mahkemece hf'raat etmiş olduğu halde elan bir 
\ hizmete tayin kılınmadığından şikayet eden Palu 

M. Ali Aslan. 
Eski sulh ceza haki
mi. 
Sıvas. 

Haksız yere vazife
den çıkarıldığından 

şikayet. 

eski Nüfus memuru Hakkının Yüksek Reisliğc 

sunmuş olduğu arzuhal encümene verilmekle Da
hiliye vekaletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü : 

Hakkının vekalete vaki olan müraeaati üzerine 
bir hizmete tayini hakkında mahalline emir ve
rildiği ve malıaza bu memurun Sivrice nüfus me
murluğuna tayini mutasavver olduğu anlaşılmış 
olduğundan henüz tayin kılınmamış ise vilayete 
müracaat etmesi lazımgeleceğinin kendisine anla
tılınasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

677 24. III. 1937 

Sıvas Snlh hakimi iken hakl-i ve kanuni bir 
sebebe istinad etmeksizin Hakimler kanunu
nun muvakkat maddesinin (B) fıkrasına göre 
vazifeden çıkarıldığından bahsile sicili tetkik 
edilerek yapılan bu haksızlığın ortadan kal
dmlmasını isteyen Mcıned Alinin YüJısek Re
isliğe sunmuş olduğu arzuhaller encümene ve
rilmekle Adiiye vekalctine gönderilmişti. Ge
len karşılık okundu ve icabı ğörüşüldü: 

Memed Alinin tetkik edilen sicil dosyası 
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; Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
! 

' nıuhteviyatma göre şimdiye kadar bulunduğu 
mahallerde muvaffak olamadığı ve bilğisinin 
mesleki vazifesini ifaya kafi olmadığı ve bina
enaleyh resen vazife yapamıyacağı anlaşılı:nış 

i olduğu gibi esasen hakimler kanununun mu
; vakkat birinci ınaddooine tevfikan tcşekkül 
: eeltın heyetçe de sicili tetkik edilerek clıliyetsiz· 
! liği hasobile vazifade bırakılması caiz görülme-

mesine binaen bu maddenin B fıkrasına göre 
vazifesine nihayet verilmiştir. Şu hale göre Me
med Alinin tekrar meısleğe almınasına imkan 
bulunmanıış olmakla keyfiyetin kendisine bil
dirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

.678 24 • lll • 1937 
------- ---- ~----·- ~---- -------- -- --------

1154 . Mahmud ve Ahmed 
1211 kardeşlrr. 

Yapraklı mahallesin
·de Viran şehirli. 
Kırklareli. 

-------------------! 

! 8elıı>hsiz yPrc Viı·nn i Viranşehirdeki Milli aşiretine mensub olduk
; şehirden Kırklareline 1 ları .halde hiç bir haklı sebebe istinad etmeksizin 
, naklediklerindcn şi- : oradan ailelerile birlikte Kırklareline nakledildik-
, kayet. lcrindıın ve bundan dolayı zarar gördüıklerinden 
1 ve l:lllircden bahsile tekrar Viranşelıire ve buna. 

iınkfuı olmadığı takdirde Diyaııbclrire veya. Urfa. 

vilayetine gönderilmclerini isteyen Malınıud ve 
[ biradeııi Ahmet imzalarile Yüksek Reisliğe sunu-
' lan arzuhal encilınene verilmekle DaJıiliye vekii
; letintı gönderilmişti. 

Gelen karşılık okuııdu ve icabı görüşüldü: 

Arzuhal sahlblerinin görülen idari lüzunı üze
rine Heyeti Vekile kararile Viranşehirden Kırk
lareline nakledilmiş oldmıkları ve Viranşehirde 

bırakıınış olduıkiarı malların 2510 sayılı ikanunun 
onuucu maddesinin (B) fıikrasr hükmüne tevfi
karı tasfiyesi ellietine gidilmiş olduğu anlaşılına

sına göre oradan başka ıbir mahalle gitmelerine 
~ :müsaade olunaınayaeağında.n yerl~irildikleri 
, yerde otıurnıaları zaruri olduğunruın ve bu itiıbarla 
: dilciderinin tervicine imkan bulunmadığının ken
. dilerine aniatılmasına karar verildi 

Karar No. K. Tarihi 

679 24 • m . 1937 
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1156 Hasan Behcet Keseli. ] 
1213 Kaleiçi sokak No. 6. ı 

Küçük Ayasofya. 

Haksız yere polislik- ! 

ten çıkarıldığından 1 

şikayet. 

' İstanbul. 

Re is 
Giresun 

1. Sökmen 

Denizli 
f;iı,fik 'l'iiı·.wı1ı 

Siird 
Ş. Siiw!l 

M. M. 
İstanbul 

z: Karamı:ursal 

Oazi Aııt<>p 
.ll, .';illhill 

Kati b 
::la.msuıı 

J/. Ula.~ 

lstaıılml 
. !. lJaı·/as 

Kıbrı,tan ana vatana iltica ederek polisliğ<' 

girmiş ise de kendisince bilinmey<'n sebebiere 
müsteniden naiiiil:ctlikten çıkarıldığından bahsile 
şikayoti ·havi Hasan Behcet Kesl'li tarafEıdan 

Yüksek Rcisliğe sunulan arzuılıal cncümenc ve

rilmekle Dahiliye vckalctinc gönd<>rilmişti. 
Oclcn karşılık okundu ve icabı giirüşüldii: 

Hasan Beh~<,tiıı na.ııızed olarak istihdam edil
diği müddetçe vazifesine sevgi ilc sarılmadığı 

görülmesinden ve arkadaşları ile de imtizıu; edP
ınemesiııdoo dolayı meslekte kcndisind<·n istifa
de edilerneyeceği kanaatİ hasıl olarak namzetli
ğine nihayet verildiği anlaşılmış ve esaseu zabıta 
memurlarının intihab ve istihdamı, aid olduğu 
daireye movdu sala.hiyet cümlesinden olması iti
barile bu gibi hususlara encümenin müdahale ct
m<·sinc malıal ve imkan giirülmemi.5 olma.kla key
fiyetin Hasan BPhçet K(-,;~lirP anlatılmasıııa ka
raı· \'erildi. 

Klarar No. K. •raı·ihi 

6RO 24- lll -19::!7 

Hııı·sa ('oı·ııh (.'oı-ıılı 

.1/. P1•iı mi (if·rçrki'J' A. Akıtiiz llısau Kurlkaı• 

~ )rdu ::-\ı vas Zong-ulılak 

i.,ınail (.'1111111.~ Akif iiz. Erdnnegil N. Vin,_ 
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 

Cemal. 
410 , Eski telgraf ınuha-

bere memurlarındaıı. 
KarN. 

-ü·-

Arzuhal hulAiaııı : Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Haksız yere vazife- 1 

den çıkarılmış olma-
Kars tclgra f nı u halıere nwmurluğunua müs

tahdcın iken haksız ve kanummz olarak vazifesin
den çıkarılarak şimdiye kadar bir hizmete de 
alınmadığıııdan şikayet eden Cemalin Yüksek Re
isliğe sunmuş olduğu arzuhal encümene veril-

sından şikayet. 

mekle N afıa vekaletine gönderilmişti. 
Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Cemalin yaptığı işlerin Memurin kanununun 
dördüncü maddesile kahili telif görülmemesinden 
ve binaenaleyh memurlarda bu madde mucibince 
hulunması lazımgelen şeraiti haiz olmadığı anla
şılmasından dolayı hizmetinden uzaklaştrrılmış 

olmasına ve kendisi sonradan Devlet şurasına 
, müracaat etmiş isedc kanuni ınüddctiıı geçmiş 

1 

olmasınilan ötürü ilavasıııııı reddedilmiş~ 
. masıııa mebni eııcümence dileği hakkıııda yapı

llacak muamele olmadığııım Cemale bildirilmc
l sine karar verildi. 

j Karar No. K. Tarihi 

425;-]-,;;,;;yi~ ,;il~ i . .. .. 1 Bın.,;ı,;, ~•yi:~,: 1--!:~~ edilen suçtan d:~:yı---~m~:~i~1
11

0~::~:-
7058 Ali Rızaoğlu. · lııımadığıııdan ve 1 hapis ceza.'!Inı ikmal l'ttiği halde kendisine hiz-

Eski telgraf mulıabe- 1 hapiste bulunduğu 1 .met nırilmt->diği gibi ·malıbuıı olduğu müddetçe 
re ha§ memurların- : müddetçe ailesine ma- , ailesine de maaş V(~ri1mcmiş olduğundan ve saire
dan. a§ verilmemesinden d(•n bahsi,Je şikayette bulunan ~ telgraf me-
Gün doğmuş mahal- ~ şikayet. murlarından Hüseyin A:vniıün Yüksek IWisliğe 
!esinde. swıımuş olduğu arzuhalleri eneiimene verilmekle 
Afyon Karahisar. Nafıa v<ikaletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okuııdu ve icabı görüşüldü: 

Hüseyin Avniııin Hükfımetiıı manevi .şıı.hsiye
tini tahkir ve tezyifteıı dolayı hareketine temas 
eden Türk ooza kanununun 159 ııcu ıma.ddeijile 

158 nci maddesinin ikinci bcııdinc tevfiıkan bir 
sene müddetlc hapsine karar verildiği ve bu ·ka
rarın Temyiz mahkemesince tasdik ıkıimmasma 
mebni infaz ed.ildiği ve bu suçtan dolayı işten 

menedildiği tarihten i.t.ibaren idaresince aziolun-

ı duğu ve hapiste bulunduğu müddetçe ailesine 
maaş ialısis edi.Jmediğinden mütevellid şikayetine 
gelince: Kendisinin hi1Jillet müddmi on beş sene
yi bulmamasından ve bu gibilerin hapiste kal
dıklan müddetçe ailelerine maaş verilınesi lıiakal 
on beş sene hi.z.metle mukayyed bulunmasından 



Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 
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Arzuhal huliııası Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

dolayı ailesin o maaş verilomediği anla.5ılmış o1ma.k
la arzuhali haklanda eneümcnee yapılacak mua-

ı mcle olmadığınm kendisine bildirölmesinü karar 
i verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

682 25 - III - 1937 
---1--------------ı--------------~-----
1063 İskender. 
ııi6- Ahmedoğlu. 

. Ünyenin Yaylak kö
j -yünden. 
' Sinob hapisanesinde. 

ı 

1 

i 

1 

Yaşı nazara alınmak- : 
sızın malıkılın edil- ı 

diğinden şikayet. 

Bir katil maddesinden dolayı verilen hüküm 
esnasında yaşının ufak olduğu nazara alınma
dığından bahsile şikayette bulunan Ahmedoğlu 
lskcndcriıı Yüksek Rcisliğc sunmu~ olduğu arzu
hal encümene verilmekle Adiiye vekalctine gönde
rilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
lskenderin kurşnnla Emineyi öldürmek su

ı;uııdan, yaşı ve afiv kannıın göz önünde tutularak, 
indirme suretile yedi sene altı ay ağır hapis ceza
sına. çarpıldığı ve hükmün temyiz mahkemesince 
de tasdik edildiği anlaşılmış ve yaşının ufaklığı 
nazara alınmamak sııretile ceza verildiği hakkın
daki şikayeti varid giirülmcmiş olmakla keyfi
yetin İskenderc bildirilmesine karar verildi. 

ı 1 Karar N o. K. Tarihi 

ı . . 1 . . · 683 25 - III - 1937 
_, ______ ----~--------1-----------· -·---------------·----------

476 : Nazmi. i Devlet şurası kararı- 1 Vazitede ihmal ve terahi suçu ilc bir ay mc-

44!1 Eski köyceğiz posta 
ve telgraf müdürü. 
Milils. 

nın tenfiz edilmeme- ınuriyettcn nıalırumiyet cezasına mahkum olma
sinden şikayet. sından dolayı idareten infisal etmesi üzerine Şfı

rayi devlete müracaat ederek lehinde karar al
nuş isede henüz bir vazifeye tayin kılınınadı-
ğından şikayet eden eski Köyceğiz posta ve tel
graf müdürü NaZilli tarafından Yüksek Reisliğc 
sunulan arzuhal encümcnc verilmekle Nafıa ve
kalctile cercyan eden mulıabere ncticisindc son 
alınan karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Nazıninin bilahare İzmir telgraf merkezi me-
! ınurluğuna tayin kılınnıış olduğu ve lıu suretle 
Şfırayi devlet Dcavi dairesinin, hakkında verdiği 
kararııı tenfiz edildiği anlaşılmış olmakla keyfi
yetin kendisine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

684 25 - III - 1937 
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Ar:&uhal hulAsası 

668 ' M. Erşahin. 1 Aşar borçları için 
- 714 Yeni mahallede Ab- 2566 sayılı kanunla 

: dülkerim oğullarm- tayin edilen tcdiye 
~ dan. ' müddetinin tcmdidi. 

Re is ::VI. M. Kati b 
Giresun İstanbul Samsım 

l. Sökmcıı Z. lüıramursal Jf. Ula,ş 

İstanbul Ordu Van 
A. Barlas !smail Çama,, .lfürıib Boyıı 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

340 senesi aşar mülteziınleri.nden Abbasa ke
falt•t Ptıniı;ı ve Abbasııı da borcunu ödemeden öl
mÜ.5 bulunmasından dolayı türlü fedakarlıklarh 
bu borcun bir kısmını ödemiş isede diğer kıs

mını veremediğinden bu gibi borçlur iı;iıı 2566 
sayılı kanun mucibince 935 senesinde tedi,wsi 
emı'<llıınan % 60 m bir müddet da.ha ·tcmdidi ta
~iııi lıavi l\frnı;tafıu>ğln :If. E1'1;1alıiıı imzasilc Yük
sek !Wisliğc sunulan arzuhal encümene verilmek
le Maliye vekftletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Kanunun kati saraJıati karşısında bu müdde· 
tin temdidine imkan olmadığınd8ill ve bu mesele 
yeniden bir kanun tesisini icabettirecek mahiyet
te olup buna da maıhal· görülınc<liğindcn dile
ginin yerine getirilmesi kanunen kabili olmadı
ğının Erşaı!ıine anlatılınasma karar verildi. 

Klarar No. K. Tarihi 

685 25- JII -1937 

Bursa Denizli Cal'li Anteb 
M. Pehnıi Gerç!!ker Şefik Türsan Jl. Şahin 

Zonguldak Siird 
R. Dinç Ş. Süsoy 



Devre: V 

T. B. M. M; 
İçtima: 2 

1247 

1310 

ı 
ı 
1 

ı 
ı 

.ARZU HAL ENCÜMENi 
. 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

Ar:ıuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

duldarı yer 

Ht•rkis ı;;iriıı. 

(~anı ii şerif mahalle
sinde No. 30 C\'de. 
Harı Abittcıı. 

Mersin. 

7-IV-1937 Çarşamba 

.Ar:ıuhal hulasası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

' T<'kaüd ınaıışı hağ- 1 Milli mücadele zamlarile bember fili hizmeti 
laıııııanıasrnılan şikii- ' otuz seneye baliğ oluuğu uıalJc kanuni hakkı 

yct. olan tokaüd maa.~mrn yaptığı .mi1k;;rrcr müraca
atlara rağmen ibağlanmamaımıdan şikıi.yet eden 
Scrkis Şirinin Yüksok Rcisliğc suıuııuş olduğu ar
zuhal encümene verilmekle Maliye vekfı.lotiııc 

giindorilmişti. Gelen karşılnk okunduktan ve 
Scrkisin nizmct müdJetini gösteren cııtvcl tııl!kik 

cdild]Men sonra icabı görüşüldü: 

Scııkis, 1 ağu~t()s 1313 tarilıindt· .\.k.';!L'Iltit· 
hc<lclatı ııakdiye kıitihliğine tuyin kılmarak Im
rada aidatla ça!'ıştığı cilıetk bu hizmetin te
kaüdünc mücssir ()lacak olan maaşlr hi:ımıet.ten 

sayılmusıııa imkfııı yukt tl!'. 1\toııdisiııiıı 10 şııbat 
1319 . tarihinden 16 ldıııınıısani 1340 tarihin<' 
kadar KN:·Cn hizmeti ise yirmi scıııc on bir ay ye
di ~ründ<>n ibaret olııb bundan 13 gün takvim 
farkile aç~kta kaldığı dörd sene ~·edi ay dokuz 

gün ve tekaüd aiJatrna tilibi olınıayan belediye-
i deki hizmeti ~ıikarılmıı;ı ve l:ıu suretle fili hizmcii 
: on altı sene dokuz ay on heş güne münlıasrr kal
! mıştır. Milli <mÜcadele ve .mevkii harb zamları-
nın yirmi heş senl' fili lıizıııt•!ten soııı·a ııazara 

alınaeağına g(irc tekaüd aylığı ibağlaıımadığı aJı

valde nillmet müddetine ilft\'C edilmesi kanunen 
mümhiin değildir. Bn iti'barla ~kııl;ise ne tekaüd 

1 maaşr tahsisine, ııe de ikramiye verilmesine mev-
1 zuat müsaid olmaJdığmdan keyfiyetin ilwndisine 
1 ııınlatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

686 25- III- 1937 

'.:·, 



Arzuhal verenlerin 
adı, sam ve otur

dukları yer 

l\ecati. 
Eski telgraf başnıe-

m uru. 
Şekerci S. No. 13. 
!stanbul - Aksaray. 

Arzuhal hulisası ı Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Hakkında heyeti malı- ! Hakkında heyeti mahsusara verilen kararın 
haksızlığınılan bahsilc kaldırılmasını ve vermiş 
olduğu tekaüd aidatından istifadesini isteyen 
eski Posta ve telgraf memurlarından Necatinin 
Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal cncü
mene verilmekle okundu ve icabı görüşüldü: 

susaca verilen kara
rın kaldırılması. 

Heyeti mahsusaca ittihaz edilen kararların 
Arzuhal encümeni tarafmdan tetkik ve nakze
dileıniyeecği Yüksek Meclisin 352 sayılı kararı 
icabından olmasına göre Necatinin buna aid di
leği hakkında bir karar ittilıazına imkan bulun
mamıştır. Verdiği tekaüd aillatıııdan İstifadesi 

hakkındaki talebine gelince : Kendisinin bu Im-

I
! susa dair Devlet şfırasımla dava açması üzerine 

bu baptaki müracaatıııııı, 1683 numaralı teka-

l 
üd kanununun muvakkat 7 nci maddesinde ta
yin edilen müddetin hitamıııdan sonra vuku

j hulmu.~ olmasına lıinacn Deavi dairesince dava
i sınrn reddedildiği aniaşılmasına ve Dcavi dai-
1 resi kararlarınrn ise mahkeme kararları vaziye
ıl tinde, kati ve nihai bir mahiyette bulunmasma 

göre bu dileği lıakkıııda da yapılacak lıir mu-

l
l ::e~e;i~~~~madığının K~aeı~a~rtiyN:ol.ıildirilmesine ka-

K. Tarihi 

. ı 1 687 25 - III - 1 !!37 

-ı--·- ------·-ı---------------1-· ------------------
1091 Ömer. 

1

1 

Kanuna aykırı ola- 1 Karacab~~ıle Sultaniy~ kiiyüııılı· Ahmedoğlu 
1146 1 Dcğirmcııci. rak muamele vergısı 1 Değirmmei Öııwr imzasile Yüksek Rc.isliğc su-

Sultaniye köyünden. ' alrndığından şikayet. ; nuhıp cııcüınenimizc verilen arzuhalde: 

Karacabey. 1 İşletmektc olduğu değirıııcnin motörle mü-
i cchhez olmasından dolayı 24:~0 nuıııaralı kanıı

nun ikinci nıadd~~Lnin (K) fıkrasındaki istisna
ya dahil gö.riilnıediğ.indPn dolayı muamele Ycr
gisine tı1hi tutulduğu Ye halbuki im kanaatİn 
yanlış ve tatbik olunan crnuamelenin de kanun 
hükmüne aykırı olduğu ileri süı·ülıııektc Ye lm 
işin düzeltilııwsi isteııilmektedir. 

Bu arzuhal Maliye vekalctinc gönderilıııekle 
gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

2430 sayılı kanunun birinci maddesi, teşviki 
sanayi kanunundaki tarife uygun sıııai müesse
seleri ırınanıele vergisi mevzuu dahiline almış ve 



Ol Arzuhal verenlerin 1 z ı adı, sanı ve O'Ul"-

3 

Arzuhal bulasası 1 Encümen kara n ve ne sebepten verildiği 
1 -< dukları yer 

=~-L~~-----,~-- ~- ··==='=== 
bu kabil müesseseler nıamulii.tından, ikinci mad
den.in fıkralarmda yazılı olanlar istisna edilmiş
tir. Arzuhal sahibinin müessesesi ise teşviki sa
nayi kanununun birinci maddesinde bulunan sı
nai müesseselerden olduğu için vergi mevzuuna 
girmektedir. Arzuhalde yazılı olan ikinci 
maddenin ( K ) fıkrası ise tasrihen ve 
münhasıran yel ve su ile işleyen ve vats 
ve elekli olmayan değirmenleri vergiden 
istisna ettiği ve değirmenci Örnerin değİrıneni 
ise motörle müteharrik bulunduğu cihetle iddia 
ettiği istisnaiyet hükümden de istifadesine im
kfm yoktur. Binaenaleyh Ömer hakkında tatbik 
edilen muamelen.in kanun hükümlerine uygun 

' olduğunun ve bu babdaki iddiası varid olmadı
ğının kendisine anlatılınasma karar veriıdi. 

Karar No. K. Tarihi 

. 688 25 - lll - 1937 

~?33~-~I~(;~~o~~:.· --- -~~ Bitlis . orta mektebi i Bitlis orta ım~tebi ~üdürü, ma;ı:·~~~~-;,Y-
405 1 Orta mekteb katib müdüründen şikayet. ; muntazaman ver iği h de kendisin.i mektebc 

1350 

1417 

ı ve hesab memuru. 1 ~ sokıııa.ınakta olduğundan ve bu hal nefsine ağır 
Bitlis. ı 1 geldiğinden bahsile şikayette bulunan mekteb kA-

E life. 
B~ki orman muhafa
za memuru Mustafa
nın karısı ve va~isi 
Hisar mahallesinde. 
Sandıklr. 

l tibi MQIIIed Gündoğaımı Yüksek l!.eisliğe SIIDDIUŞ 
olduğu arzuhal encümene verilmekle .M.aarif ve-

i kaletine gönderilmişti. 
Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü : 

1 

Malul olan kocasma 
maa~ bağlanınayıp 

ikramiye verilmesin
den şikayet. 

Bu bapta vekalctçc müfottiş vasrtasite yaptı
rılan tahkikat neticesinde müdürün vazifesi, 
üzerinden alınmış ve Memed Gündoğanın ise 
aı:dı:ere giderek alfukasımn· kesiLmiş olmasından 

dolayı yapılacak muamele buluıuııadığrna ıkarar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

689 25 - III - 1937 

Kocası Sandıklı Orman muhafaza memuru 
Mustafanın vazifo başında akıl hlltitalığma uğra
masından dolayı 16ti3 numaralı kanunu-n 43 ncıı 
mddesine ·tevfikan keııdisiııo maaş bağlanması 
lazımgelirken bir miktar ikramiye verilmek su
retile alakası kesilmiş olduğundan bahsile şika

yette bulunan Elifeniıı Yüksek Reisliğe suunıuş 



: Arzuhal verenlerin 
z ~ adı, sanı ve otıur- Arzuhal hulBııaııı 

1 duklan yer 

M. :M. 
!stanbul 

Re is 
Giresun 

1. Sökınen Z. Kammursal 

Kiitib 
Samsun 
AI. Ulaş 

!stanbul 
A.. Barla8 

Ordu 
18nıa.il Çamaş 

Van 
.lliinib Boya 

4-
-- ~-

1 

1 Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

olduğu arzuhal encümene verilmekle Ziraat ve· 
ıkiilctine gönderilmişti .. 

Gelen karşılık ok undu ve ieabı görüşüldü: 

li:Iustafanm mallıliyetini tesbit ilc derecesinin 
ve tahsis muamelesi için uyduğu kanun madde
sinin tayini kaııuııen Srhhat ve i~timai muave
net vddlctiııe aid olmasma ve vckalctce yapı
laıı tctkik neticesinde ise l\lustafa hakkında 1683 
numaralı kanunun kırk üçüncü maddl'si hükmü
ne tcvfikan muamele yapılması lazımgeleceği 

gösterilmesine mebııi bu madde hükmüne tcvfi
kan bir defaya malums olmak üzere .Mustafaya 
ü~ yüz altmış lira ikramiyc verilmek surctilo alii
kasmın kesildiği an !aşılmıştır. 

Bu gibi sıhlıi vaziyctleri tayin etmekle ınu
kcllef olan Sılıhat nıkiilctiııcc l\lustafanın· vazi
fe icabı olmayarak mali'ıl kaldığı tahakkuk l'!ti
rilmesi üzerine hakkında telmüd kanununun 43 
ncu maddesi lıill•münc tcvfikan muamele yapıla· 
rak hizmet müddetine göre müsta.hik olduğu ik
ramiyesinin verilmiş olmasına göre yapılan hu 
muamclcde bir kanuıısuzluk görülmemiş olmakla 
keyfiyetin Elifeye anlatılınasına karar verildi . 

.Kıarar No. K. 'l'arilıi 

690 25- III- 1937 

Bursa Denizli Gazi Antrh 
M. Fchıni Gcı·çckur Şefi/; Türsan Jf . • ~ahin 

Zonguldak 
R. Dinç 

Siird 
Ş. Siisoy 
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Arruhal verenlerin 
adı, sam ve otur

dukları yer 
Arzuhal hulasasr 

1250 1 Hasan. 1 Harcırahının veril-
1313-. İzir mahallesinin Ta- , memesinden şikayet. 

vanlı sokağında No. 
ll evde. 
Boztepe - Trahzon. 

ı 

ı 
--ı--- ·------~1 

1424 : Mustafa Çelik. 
1497-: Sorgu hfıkim vekili. 

i Van. 

11\'Iüstahik olduğu zam- ; 
' mm verilmemesinden i 
1 şikayet. ; 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

[ Hıareırah olarak taleb ettiği parayı büt~edc 

·karııılrğı yoktur diye wrıml(liklt•rindeıı şikfıyet 

._-den Siinıle eski muhafaza m!'muru Hasannı Yük
sek lli'.isliğe sunıınuş olduğıı arzuhal, cncümcne 

verilmekle k('yfiyüt Uümrük w inlıisarlar wkü
lctindeıı sorulinııştu. 

Gelen karııılık okundu \'e icabı görüşüldü ; 

Tahsisatın kifayetsizliği lıasL•bilc tcdiycsi te
ahhur ooen bu harcıralun, alıiren harcırah faslı
na münakalc yapılma:k sııretile verildiği anlaşıl

mış olmakla keyfiyetin Ilasana anlatılmasıııa ka
rar verildi. 

Karar No. K. Tarilıi 

691 26 - lli - 1!!37 

Hakimler kanununun ncşriııden evvel 30 lir:ı. 

maaşı haketmiş ve müktesep Jıaklarııı .taııııııııa

sı da tabii bulunmuş olduğu halde yeni hakimler 
kanununun meslek!L•n yeti:;;cıı müstaııtikleri şü

mulü daJıiline almayan ınuvakkat ınaddcsiniıı 

iki numaralı bendinin kt•ndi hakkında tatbiki 
ciJıctinc giderek imtihan vcrınodik<,:.c maaşma 

zam yapılmıyacağıııı ileri ~ürdüklerindcıı lıalı~ilc 
şikayet tc bulunan Van sorgu hakim vekili ~lustafa 
Çeliğin Yüksek Rci~liğc ~uıımu~ olduğu arzuhal 
cncümene verilmekle Adiiye Vl·kaletinc gönderil
mişti. 

Gelen karşılık ok undu ve ic·alıı görüı;ıüldü: 

.Mektebten mezw1 olan müstaııtilılerin imti
han vcrmcdikçe nıaaşlarııım arttırılması kabil 
olmadığı halde mektubtcıı mezun olmayıpta ınt•s
.t.ekteıı yotişmiş olanların maa>;ılarrııa Lıntilıansız 

zam ya pılıııası ne masiaha ta ne ele kanwıun ruhu
na uymadığından .;\lustafanııı müstalıik olduğu

nu iddia ettiği zamma nail olabilmek i<,:in kaııu

ııen imtihana dahil olarak kazanması mc;;ırut ve 
muktazi bulunduğunun kendisine aıılatılmasıım 
karar verildi. 

Kjarar No. K. Tarihi 

692 26 - III - 1937 
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li! 1 Arzuhal verenlerin . i 

] z 1 adı, sanı ve otur- Arzuhal bulasası [ Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
~ 1 dukları yer i 
~='==~ ~ -~~ . o-~-~~~~=·===='== 
1168 ı Şakir Çelik. Tekrar memuriyete Bazı gareU.:ıirlarm isna<iatma kurban oıarwk 
1226 ı Eski polis memuru. tayini. vazıiestnden lıwksız yere çrkarılmrıı olduğundan 

f Sülikiye malıallcsin- bahsıle işinin tctkLkile vazıfesınc iadesini ısteyen 

1 

de 12 No. lı evde. eski polis monıurlarından l:;lakir Velığin Yüksok 
Diyarhekir. Reislığe sunmuş olduğu arzuılıal, encüımcne veril-

ı 

mekle Dahiliye vekiUctine gönderilmişti. 

Gelen karşilik okundu ve icabı görii-şiildü: 

l:;la.kir Çdiğin devriye vazifesini münasebetsiz 
bir maksad uğrunda terkettiği sabit o1ııı.ası: üze
rine polis te~ikiliıt kanununun yirmi dokuzuncu 
maddesinin .!<' bendinin bırinci ve beşinci fıkra
larma tevfikan polis divannun verdiği karaı· 

üzerin{) memuriyctinden ihraç edildiği ve buna 
vaık.i olan itirazmın da müdürler divanmera reddo· 
lunduğu anlaşılııırş ve ·CSU~"{}n ·taşıdığı monıurlu!k 

nüfuzunu istısnıar ile vazifelerine karşı bu de· 
rccede kayidsizlık gösteren bınselerin memleketin 
inzibatı ıle a.J.a.ka<ia.r o!an polıs meslcık.ırıdc ı.stih
danıları caız olınayacağına gore auegı .llaıltlan<la 
cncünıenc<ı yapılacak muamele ·bu!unnıa

anış -oınıakla k<ıynyctın kendısınc anllliWmasına 

karar verildi. 

Karar N\l. K. 'l'arihi 

693 26 • III - 1937 

~-------------------ı------------- ... _ 
272 Karahasanoğlu Na

-2s6 -r fiz ve arkadaşları. 
KoiiiiUSyon evi. 

: Akşchir. . 

: Uyuşturucu maddele- .Memleketin mülıinı bir serveti olan afyoncu
i rin inkişafı için büt- luğu inkırazdan kurtarmak için Hükılmctçe ka.-

çeye konulan tahsi- nunla kabul edilen tahsisatın bu sene olsun büt-
satın verilmesi. ~eye kanuLnıasrna dair Nafiz ve arkadaıılarmın 

Yüksek Reisliğe sunub cncünıenc verilen a.rzu
lıall..ıri üzerine mesele İktısad ve Maliye vekillet· 
lerinden sorulmuştu. 

Gelen karşrlrk okunduktan sonra icabı görü
şüldü: 

2253 numaralı kanunla teşekkül etmiş olan 
uyuşturucu maddeler inhisar idaresine, iptidai 
sermaye olarak tahsis kılman bir buçuk milyon 
lira bu kanunun dördüncü ve on birinci madde
lerine istinaden istilısal edilen Heyeti V ckilc ka.
rarile muhtelif baırkalarınırzdan alınan para ile 
•tcnıin odilıniş olnıasına göre arzuhal sahibieri
nin maksadlan neden ibaret olduğu anlaıırlama
nıı:ş ve binaenaleyh bu arzu!hal hakkında yapıla-



Arzııhai. verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 
Arzuhal hulAsası 

'1-

1 Encünıen karan ve ne sebepten verildiği 

! cak muamele bulunmamış olmakla keyfiyetin 
i kendilerine aniatılmasına karar verildi. 

1 roarar No. K. Tarihi 

694 26- III -1!:1:{7 l_ 
?~~TAli ve Şcfik. . -~~~iraat lı:nkasıı:-;~~~ Ziraat bankasma ·:ı-an-~~~l:_m_m ___ öd_e_n_m_:~ 
1161 1 Çandır çiftliği sahilı- ; lan lıor~larınm tceili. ! için kolaylık gösterilmesini isteyen Çanuır ı;.ift-

1414 

1-ıt-l(i 

1432 
1505 

1 leri. liği sahibieri Ali ve Şefik tııraflarından Yüksek 
Sivrihisar. Resliğe sunulan arzuhal, cncümcne verilmekle 

Ziraat vekilietine gönderilmişti. 

Ccrrıılı, Alil!l'~-, Hüs
ran köyleri ihtiyar 
heyetleri. 
lm·göl. 
l\Iııhtar Salim ve ar. 
Abadük köyü piriıı~ 

ekicileri. 
Tire bolu. 

Gelen karşrlıkla Ziraat bankasının buna bağlı 
tezkeresi okundu ve icabı görüşüluü: 

Arzuhai. sahibierinin istedikleri kolaylık tarzı 
2814 sayılı kanunun sarilı hükümlerine uyma
dığından bu kanuna göre yerinde olmayan di
lcklcrinin tervic.ine imkan olnwuığıuuı kcdilerin•! 
anlatılınasına karar verildi. 

.Kiarar No. K. Tarihi 

695 26 - III - 1 9:37 

Piriııç zerinden mc- 1 

ncdilmelerinden şikfı- ı 

Köylerinin bulunduğu yl'rll'rin l'trnfııırlmı g-e
Ç('Jl dere ve obuzlnrrn taşkın ve sızan suları do
layısile deniz seviyesindPn münhat bulunan ara
zilerinin daimi den~cek suı·ptte hata k lık haliıırle 
bulunınasr. kendiJr.rini pirin<: zrriHr nıe<'hur et

mt>sindeıı dolayı bir ~ok zaınnıılardan })(•ri dt>
vam edPn hu zeriyata hu kere ıııüınnııant edildi
ğinden bahsile şikiiydtt> huhıııaıı Trahzona ve 
İnegöle bağlı mÜtPaılılit ki)y ınııhtar Ye aza
larile pirinç ekit,ilt•riııiıı YüksPk H•·isliğc suıı

nıuş oldukları iki aı·zulıal Pncüıııeııiıııize Yeril
nwklr Ziraat vekaletiıw g·iiııdpı·ilnıişti. 

yct. 

Gelen karşılık okıııı<lu ve icıılıı göı·üı;;üldü: 

Sıhhat ve i~timai ınuavenet vckiUetiııct',· pi
rin~ Pkiminin alelitla k nıeskiııı ıııahallerdrıı ü<: 

1 kilometre uzaklaştırılııınk sııretile tah<li<l etlil
mpginden dolayı meınlt>kt>ttt•ki uıınıııı t,:ı>ltik t>kiııı 
sahalarının aşağı yukarı % 75 nisbetinue azal

mış olduğu ve bu sp})('lıten dolayı arzuhal sahilı
lerinin bulundukları arazide çeltik ekiminin 
menedildiği ve vaki olan şikayetiıı de buııuaıı 
ileri geldiği aniaşılmakla uıuunıi sıhhatin istil-



920 1 

i 
i 

Aİ-zÜhıi.ı verenlei· ın 
adı, sanı ve otur

duklan yer 

Falırcddinoğlu. 

Kızıl ;)linaı·e nıahal

lcsind<•n. 
Aksaray. 

-8-

Arzuhal huli.wıı Enciimen kararı ve ne sebepten verildiği 

===~=="===~=,,~~,0~-~~= 

r zam ettiği lüzum ve zarı.n·rtc istinaden vekiHet~e 
ittihaz edilen bu tedhirin tadilint• malıal ve im
kim olmıulığmııı arzuhal salıihleriııc anlatılına

ı sına karar verildi. 

Karar No. K Tarihi 

696 26 - ll 1 · HJ:)'j 

-- ~--~- ~-----·----

~hıtasarrıf oldukları 

' haııın c:ok ııoksaıı hc

dl'llP istinıh1k <•dildi
i(ind(•n ~ikfıyPt. 

-ı 

Aksarayıla Pamukham dcn.ilıııekle ııın.ruf 

olulı tıı~a!'l'ufları altınıla hıılıınaıı binanın dL•ğt•

rind<'n ~ok noksan biı· hcdd il<' lıdPdiyt•eı• istim
Ifı-ki <·-ilretinL' g·idildiğinc!L•n lıalısik bunun müza-

1 ~·ı•dt• sıırl'lilc satııı almmasııırıı ll'nıiııi haldnnda, 
/ -mutasar).'ı'fları Falırl'ddinoğlu Xcsih 1·e aı·kada~-
1 larının Yüks(•k Hcisliğe sıındukları arzuhallt-r 

rnCÜiliL'tıl' wı·İ]•nıPkiL• l>ahilİ,I'C VPkiıJPtiıH' giinı]ı•

rilmişti. 

Gelen ılmrı;;ılıkla bu İ~t· daiı· olarak mahallin
den gctirtilcn evrak okunuh iııc•PlPncliktPıı sorıra 

icabı g-örü~iilrlü: 

.\:ksara~· ;kasahasmın İnıarı noktasıııdan hrk
di,nwo istiııılii·kirıc karar 1·eı·ilt-ıı hu han hakkm
daki ·mııanwh·ııiıı kanuna u~·gıııı hir şPkildı• cere

yaıı ..ttiği "" lımıın ta.kdiı· ı•ılilen bedt>llc istimla-k 
edileceğine dair vııkuhulaıı ilıhara muayyı•ıı müd
det zarfında sahibll'riniıı itiraz L'lıııt•ml'leri üzeri
ne ınıııLmelerıiıı kati,n·t kPslwttiği aıılaşılııu~ \'!'hi-
ııaeııah•ylı, Xt•sih w aı·kaılaşlarıııııı dill'ldL·ı·i ıla

irL>sindt• hıırasıııııı müzay-ı><k sur<'tilt· istimlukine 
kanııııı·ıı imkiııı bıılııııaııımııı~ olmakla ke~·fi~·!'liıı 
kPıulill'riııP aıılatılnıasına kariır VPrilıli. 

Karar Xo. K. Taı·ih.i 

6!17 26 - lll - 1 9~7 

il64 Jlı·ııwdoğlıı 

913 Tlakkr. 
Isınail Tasfiye kararının :Müteaddid lıiznwt!Prdl' hıılııııılııktaıı soııı·a ta-

.A-ksaray til'lırıııda. 

Ta~kasapta Sol'ta Si
nan ıııalıallı-siııde. 

Li'ıiPzar sokağıııda No. i 

6 Cl'(](', 

İstıııılıııl. 

kaldırılıııası. yiıı kılınmış olduğu İstaıılıul Adiiye ıııüba~irliğin-
dPıı sPbehsiz w haksız yı·n• tıL,fi,I'<'.Y!' ti'ıhi tııtu
l:ırak mağdıır cdildiğindPıı halısilP lıakkıııda w
rih•ıı hu tasfi~·e kararıııııı rPfile müktt•sı•p -lıaldn 
olan mhıt l;iıtihlii\'iıw tayinini isteyl'ıı lsnıail 

Hııklmıııı Yüksı·k l{l'isliğı· sıııımıış oluduğıı ar
zulıal cnı·.ünıcnL' Yerilınl'ldı• Adiiye n·kıiJı,tirı.· 
gi)nderilmişti. 

Gelen karşılık okuııdıı ve ieııhı giir·ii~iildii: 
İsınail IIakkııım allıkadar olan heyet tarafııı· 



1371 
1438 

Arzuhal verenlerin 
adı, ııııru ve otur

duklan yer 

Saadet ve Servet. 
Hüseyin Avni kızla
rı. 

Altay mahallesi Ca
mi sokağı N o. 1 
Fatih - İstanbul. 

9 

Arzuhat bulasası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

dan vaziyeti tetkik edilerek vazifesini ifa edc · 
miyecek derecede ıwzi sabit olmasına bia~ me
murin kanununun muvakkat birinci maddesine 
ıtevfikan tasfiyeye tabi intularak hizmet müdde
tine göre kanunen müstahik olduğu ikramiyesi
nin verildiği anlaşılmış olmakla encümence bu 
hususta yapılacak muamele olmadığının kendi
sine bildirilmesine karar verildi. 

K:ırar No. K. Tnrihi 

698 26- III. 19::!7 

-------- . -. ·--------· ----- -· -------------
Ölü babalanndan do- i 
layı maaş veya ikra
ıııiyc verilmesi. 

Eskişehir defterdarı iken ölen babaları Hü
seyin Avniden dolayı kendilerine maaş bağlan
marlığından ve maişetlerini temin edecek kim-
seleri ve bir gelirleri bulunmaması ha-
sebile muhtaç ve muztar kaldıklarmdan 

bahsile kendilerine ya yetim maaşı ve 
yalıurl ikramiye verilmesini ve bu müm-

kün değilse vatani hizmet tertibinden bir maaş 
bağlanmasnu isteyen Servet ve Saadet tarafla
rmrlan Yüksek Reisliğe sunulmuş olan arzuhal 
encümene verilmekle Maliye vekilietine gönderil
mişti. 

Gelen karşılık onunrlu ve icabı gÖriişülrlü: 

Hüseyin Avninin vefatında bıraktığı ii~ kı

zından yalmz en küçüğü olan Nazmiyc, maaşa 
rnüstahik bir sinde olup diğerlerinin yirmi beş
ten yukarr yaşta bulunmalarma ve 1683 numaralı 

kanunun kııık yedinci maddesinin son fıkrası ise 

maaşa müstahik yetimleri olmayarak vefat eden 

mütekaidlerin yirmi beşten yukarı sinde bulu

nan t>vlenm<'miş kız çocuklarına ikramiye ve

rilmesini amir bulunmasına binaen bunlardan 
yalnız Nazmiye istihkakı olan maaşm tahsis kı

lındığı ve bunun da kanunen mnnyyen olan sin ni 

sonradan ikmal etme~i üzerine, müstahik olduğu 

ikramiyesi verilerek aHikasının kt'sildiği , e Hü

seyin Avninin vefatmda maaşa müstahik olma

malarından dolayı Servet ve Saadete maaş veya 

ikramiye verilmesine imkan olmadığı anlaşılmış 

ve va tani hizmet tertibinden maaş bağlanması da 



.:§ Arzuhal verenierin 
::ı ~ adı, sanı ve otur-
t:~ 
< dukları yer 

]046 ' ,\zizı·. 

1099 lstaııbııl ı•ı·kı•k lisL•si 
kar~ısında ıınmara 

25 enle. 
İstanbul. 

10 

Arzuhal huJilsasr 1 Encümcn kararı ve ne sebepten verildiği 
! 

=-ı ·="~~=-=·~"=~~=-~=~~ 

Korasından lıağlaııaıı 

maaştan ~·apılan tf'v
kifatın r;okluğundaıı 
şikayet. 

ayrıea kanun mevzuu olup bu ise encümcnimizin 

saliihiyeti dahilinde hulunınanıış olmakla dilek

lerinin terviciııe kanuıu•n imkan olmadığınııı ar

zıılıal sahilıleriııe bildirilmrsiııe karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

699 26 - III - 1937 

Koca.~ı eski Kayseri mPbusu FPrhadııı iilümü 

üzerine kcııdisilc <beraber sekiz nüfus aileye 44 

der kuruştan bağlanan maaşın on scııcliği h<'Sab 

edilerek tutarıııdaıı, Ferlıadm ü;kaürl aidatın

dan borcu olduğu ileri sürük'fi 670 liranın malı

subundan sonra on lira kadar daha borcu kal

dığını söylcdiklf'riııden bahsilc şiki\yettc buln

nan Azizenin Yüksek Reisliğc sunduğu arzuhal 

encümene verilmekle okundu. Fcrhadın son bu

lunduğu IDl'muriyl>t !stanbul cinayet maJıkemcsi 

katibliği olmasından dolayı bu arzuhal Adliy\J 

vekaletiııe gönderiterek meseleniıı mahiyeti so
ruldu. 

Gelen karşılıkta: l<'crhadın sekiz nüfus aile

sine kırkar kuruştan ccman üç lira yirmi kuruş 

maaş bağlandığı ve Ferhadııı tekaiid ve mazuli

yet aidatından 85 lira 37 kuruş borcu olup bu

nun sekiz nüfus ailesine taksimi lazrmgclirken 

mahalli malmemurluğunca ıhcr birind!'n bu mik

tar borcun ayrı ayrı kosilmesi cilıetinc gidilmiş 

ise de Azizenin bu itirazr üzerine mcsele tctkik 

edilerek borcun aylık bağlanan sekiz nüfıı~ aile 

arasında payla.~tırılması lazımgeldiği anlaşılarak 

işin tashih ettirildiği beyan kılınmıştır. 

İcabı görüşüldüktc: 1stabunl .l\ieclisi mebusa

nında Kayseri mobusu olarak bulunmuş olan 

Ferhadııı tekaüd ve mazııliyet aidatıııdan olan 

borcunun miktarı arzuhalde yazılı olduğu üzere 

670 lira olmayıp 85 lira 37 kuruştan ibaret bu

lunduğu ve bunun da sokiz nüfusa taksim edil

mek suretile tevkifi lıusıısııııuıı temin ve bn su

retle mahalli malmüdürlüğünce yanlış yapılan 



"' Arzuhal verenlerin 
1 z adı, sanı ve otur-
~ dukları yer 
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Arzuhal hulô.sası 

Reis M. M. Kati b 
Giresun İstanbul Samsun 

1. Sökınen Z. J(araınuı·sal M. Ulaş 

Denizli Gümüşane İstanbul 
Şefik Tii·rsan Ş. Erdoğan A. Barlas 

ll 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

muamelenin tııshih edildiği anlaşılmış olııı akla 

keyfiyetin Azizeye bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. 'l'uı·ilıi 

700 23 - III - 1937 

Balıkesir Bursa Çorulı 

Hayrettin M. F'ehıni Gerçeker A. Akyiiz 

Ordu Sıvas Siird 
lsınail Çamaş Akif Öz. E rdcıngil Ş. Sii.~oy 



T. B. Jl. Jl. Jlatbaeu1 
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.A·RZUHAL ENCÜMENi 
. 

HAF'TALIK KARAR CETVELI 

Arzuhal verenleriı:l
adı, sanı ve otur

duldan yer 

1345 _, B1ahalıtt1~nd 11 1412 I ey e ıa a amanı 

~okak No. 5. 
!stanbul. 

216:! Mıızaffm· ve ar. 
2277 Uüıııı·ük muhafaza 

uıııııııı kumandaıılı

ğı lstanbııl lıa~nıü
düriyet kalemi nw
ııııırlarmdaıı. 

Çurşaınlıa. :llurad 
Mollfı tekke <;ıkma

zında No. 32 cvd<'. 
1 lstanlml - Fatih. 

,1 
ı 

--$!Sayı: 21 ·-

19 • IV· 193 7 Pazm·lesi 

Arzuhal hu!Aııası 

Şfırayi devletteki hiz
metine karşı yinP bir 
vazift>ye almmıısı. 

Ücretle geçen günle
rinin fill lıizııwttcn 

sayılmak su retilc te
lmüd cdilm<'leri. 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Eski Şiırayi devlet mınnurlarrndaıı Balıatıinin 
Yü-ksek Rcisliğc sunu'lı Encümene verilen ar
zuhalinde : Eski <laii'Cnin lağyından beri biı· 

<hizmete verilmcdiğiııdcn baıhsilc müıı.asib bir 
memuriyete tayini i~tcni1mcktcdir. 

Bu arzuhalin Şılrayi d;ıvletc gündm·ilnwsi 
üzerine gelen :karşılık ok undu ve icabı görüşüldü: 

Babattinin siciline göre yuksek nıcktHb me
zunu olmadrb>'I görülmüş ve ııabLk menıuriyMiııe 
mııadil memuriyetlere, yeni Şılrayi devlet !ka
nunu .mucibince ancak yüksek tahsil sah~bi olan
laı·rn .tayini rnuvaf.rik olmasına m<,lıni, Şiırayi 

devlet riy·asctinc de ayrı<'a vaki olan müracaatr 
üzerine, lrendisine o yolda ceva:b verildiği anlıı

şünuştır. Esasen memur tayini gibi hususlar 
merciierine verilen salahiyet ical:ımdaıı olulb da
hili nizamnamemiz mucilıiııec ı•nciimenimizi altı

kadar etmemektc •bulunmasına ibinaen keyfiye<tin 
1bu suı·etlc Bahattine anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

701 27- III- 1937 

Umumi vııya hususi nınvazenede Ü<!ı·etlc ~e

çen hizmet günlerinin mmııuriy<'l müddetlerine 
ilavesi ve meri kanunlar ınucilıiıı<·l', verilmesi 
iktiza eden tekaüd aidatı hor<:laıııııak smPtilc 
kcııdikrinc tekaüd maa.5ı bağlanması •lileğ:İtH' 

dair Muzaffer ve arkadaşları tarafrııdan Yiil;sek 
i Reisliğc sunulan arzuhal t>ncümene verilııwklc 

Maliye vekilietine gönderilmişti. 
Gelen karşılık okundu w icabı görüı~üldü: 

1683 numaralı tekaüd kanıımınun 23 ncü 
maddesi ınucibince tckaüd maaıı'I 25 sene fili hiz-



Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

duklan yer 
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Arzuhal a.ılAsası: 1 Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
met mukabilinde bağlanmaktadır. Fili hizmet ise 
185 sayılı tefsire göre memuriyet sıfatı baki kal
dığı halde maaşlı geçen müddettir. 788 sayılı 

memurin kanununun iıkinci maddesinde de Dev
let işlerinde ücretle kullanılanlann memuriyet 
hukuk ve salahiyetlerinden müstcfid olmayacak
lan gösterilmiş, tekaüd maaşı ise maa.şlr memur
lar& verilmiş olan hukuk cümlesinden bulunmuş
tur. Bu itibarla dileklerinin iervicine kanuni 
iınkıln olmadığının arzuhal sahibierine bildirilme
sine karar verildi 

Karar No. K. tarihi 

702 27 - III - 1937 
--------------------------------------------------------------------
163 

170 

Haydar. 
Kürt Hüseyin Pa§&
oğlu. 

Van. 

1256

1 

Zahide. 
l3i9- Bornova caddesi Gül 

sokak No. 1 evde Ala
§Chir harikzedelerin
den. 
İzmir - Bayraklı. 

1 

1 Konyada geçim yol-
ı lannı temin için 

dükkan verilmesi H. 

Önceden ve sonradan 1 

İşgal ettikleri evier
den usulsüz olarak 
çıkanldığından şika

yet. 

Konyada outrmağa tabi tutuldukları halde 
maişetlerini temin edecek bir şeyleri olmadığın
dan kendilerine bir dükki\ıı. olsun verilmesini 
ve saireyi havi Hüseyin paşanın oğlu Haydar im
zasile Yüksek Reisliğe sunulan arzuhalin encü-
menımıze verılmesı üzerıne Malıye ve Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekilietlerilc cereyan eden mu
habere neticesinde gelen karşılıklar okundu ve 
icabı görüşüldü : 

Bu aileye bannmak için Konyada dört ev 
verildiği, gerçi 885 numaralı kanuna göre borç
ianına suretile kendilerine toprak ve dükkan da 
verilebilirse de şehir dahilinde toprak ve geçim 
yollanm temin edebilecek yapı bulunmadığı ve 
kendilerine uzaklarda toprak verilmesi istenmiş 
ise de bunu da almak arzusunda bulunmadıklan 
anlaşılmıştır. Binaenaleyh bu imkansızlık kar
şısında arzuhalleri hakkmda yapılacak muamele 
olmadığının ve arzu ettikleri takdirde eski yer
lerinde bıraktıklan gayrimenkullerini tasfiye et
mek suretile geçimlerini temin edebileceklerinin 
kendilerine aniatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

703 27 - III - 1937 

Alaşehir lıarikzedelerinden Zahide imzasile 
Yüksek Reisliğc sunulup encümene verilen ar
zuhalde : lzmirde kendisine tahsis edilen evden 
yolsuz bir muamele neticesi olarak çıkarıldığı 

gibi ikinci defa işgal eylediği evin de muamP.lesi 
yapılmayarak satılığa çııkarıldığından ve bu su-
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~ z.-,- Arzuhal verenlerin e adı, sanı ve otur-
< · duklan yer 

Arzuhal hul!sası 

_[ __ -- -·- ---------
669 1 M. Hayri ve ar. Üzümlerine haciz ko-

7iÇ Urla bağlıcalarından yulmayıp kendi ta-

ı Ticaret odası başkanı. raflarından satılına

l Urla. sına müsaade olun
ması hakkında. 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

' retle yersiz ve yurdsuız kaldığından şikAyet edil
mektedir. 

Bu arzuhalin Sıhhat ve iMimai mıuıavenet ve
,kaletine gönderilmesi üzerine gelen karşılık okun
I du ve icaıbı görüşüldü: 
1 Zallıidenin en önce oturduğu İzmirde Taşlı 

ı
' sokağındahl ev için 13 mart 1926 tarihinden evvel 
ta.ıısis ıkaırarı almadığuıdan ötürü dosyasının tef. 

ll tiş heyetince iptal edilerek evin bir mübadile tah· 
sis ve tapuya raptolunduğu gibi sonradan bu. 
eve mukabil .teınlikini istediği Gül sokağındairi 
bir numaralı evin de 28 mart 1931 tarihinden evvel 
işgal edilmemiş oLma.ıından dolayı .isteğinin yerine 
getirilmesine ve binaenaleyh 1771 sayılı kanunun 
5 nci maddesi ile 189 numaralı tefsirden istifade 
etmesine imkan görülmemiş olduğu anl~lma.kla 
keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

704 27 - III - 1937 

Fahiş bedellerle satın aldıkları bağlarının 

taksitlerini veremedikıeriııden dolayı üzümlerine 
haciz konulduğundan ve bu ise mahsullerin de
ğerinden noksanile satılınasını mucib olacağın

dan bahsile alacakları para ile taksitlerini ödemek 
üzere üzümlerine haciz koııulmayıp bunlarm ha
riçten temin ettikleri müşterilere kendi tarafla
rından satılmasına müsaade olunmasını isteyen 
Urla bağcılarının Yüksek Reisliğe sundukları ar
zuıhal encümene verilmekle Maliye vekiletine 
gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Urla bağcılarının veremedikleri taksitlerinin 

istifasını temin için dilekleri ve~hile üzümlerine 
lıaciz konulmaması hususu İzmir defterdarlığına 
yazılmış olduğu ve bu suretle mahsullerini ser
bestçe satmış bulundukları halde yine taksit be
dellerini tediye etmemiş olmalarından dolayı hak
larında icrai takibata devam olunmasının ahiren 
mahalline tebliğ kılındığı anlaşılmış ve bu vazi
yat karşısında vekaletin icra marifetile matlu
batının istifası esbabma tevessül eylemesi zaruri 
görülmüş olmakla keyfiyetin bu suretle kendile-

.,.,.'. 
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Arzuhal huliııası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

rine bildirilmesine karar verildi. 
Karar No. K. tarihi 

705 27 · III - 1937 

1168 

3880 

Hurşid Kasım. Doğu Bayazrdı jan- , Haklarında .tahkikat yap.maık üzere Diy·adinc 
giden Doğu beyazıdı janıdaı'illa komutanı Mc:ıned 
Alinin, tahkikat sonunda ifadelerine müracaat 
ettiği kimselere işkence yaptığından ibaıhsile şi-

Ralımankulu köyün- dıırma kumandanm-
den. 
Di~·adin. 

Bs. 
Giresun 
1. Sökmen 

Denizli 
Ş. Türsan 

Sürd 
Ş. Şevki 

dan şikayet. 

M. M. 
!stanbul 

Z. Karaınursal 

Gazi Anteb 
M. Şahin 

Ka. 
SlliiiiSım 

M. Ulaş 

İstanbul 
A. Barlas 

• ikiiyette bulunan Kazım ve Hurı;ıidin Yülksek Rc
isliğe ~ekmiş oldukları telyazısı üzerine Dahiliye 
vokiıletilc ooreyan eden muJıabere neticesinde 
.gelen karşılıık akundu ve icaıbı görüşüldü: 

Bu şikayet üzerine Diyadiııe göndeı·ilen vila
yet jandarma komutanı tarafından yapılan taih-

ı kiıkat neticesinde, ortada şiikii.yeti mucib bir 
yolsuzluk o!.madığı ve ibir kimseye işkence y&pıl
IIIladığı gibi mfu;,tekilerin de, komutan Memcd 
Alinin kiın!.eri döğdüğünü haıtırlayamadııklarmı 

ifade etmelerine karşı taılıkikatuı derinlcştiril

mcsine imkiın bulunmadığı anlaşılmış olıruıJkla 

i keyfiyetin telgraf sahibine bildirilmesine karar 

i vmML Karar No. 

706 

Bursa ()ıruıh 

M. F. Gerçeker A. Akyüz 

Ordu Sıv·as 
1. Çamaş A. (Jz. Erdeıngil 

K. Tarihi 

27- III- 1937 

Çoruıh 

1. Kurtkan 

Zonguldak 
R. Dinç 
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1308 

1372 

H edi§. 
Aksaray Horhor cali
desi Akarca çeşmc 

karşı:ı;r No. 138 evde 
katib Ahmııd Hilmi 
anası. 

ı~tanbuL 

Ölü oğlundan dola- ! 1683 numaralı kanunun neşrinden evvel öl
yr nıııa§ bağlanması. ) müş olan ve kendisindcıı başkıı. yctim bırakma-

~ yan askeri katibi Ahmed Hilmiden dolayı maaş 
bağlanması lfı.zmlgeldiği halde bu kanuııi hakkını 
vermediklerinden ~ikiiFt eden llediş tarafından 
Yüksek Reisliğe suııulıııuli olan arzuhal eneüme
ne verilmekle .Milli .Müuafaa vekalotine gönde
rilmişti. 

Gelen ıkarşılıkta : 
.Ahmed Hilminin öldüğü ı:{;H S<>nesinde ana

sı Bedişin evli olmasından dolayı kendisine maaş 
bağlaıımanuş olduğu ve gerı:i Hediş te sonradau 
dul kalııırş ise de 1683 numaralı kanunun 64 ncü 
maddeı;i hükmüne göre vefat ·tarihinde müstahik 
o~mayanlara sonradan maaş tahsis olunamayaca
ğı yazrlr bulunmasına göre Hedişc maaş tahsis 
edilmediği beyan krlııımrş olup, halbuki llediı;;in 
eski tekaüd kanununun meri olduğu ~aman dul 

' kalııırş ve bu kanwı ise bu gibilere maa:;; .tahsi
sine müsaid bulunmuş olmasına giire tatbik edi
len muameledc cııcümeııcc bir isabl•t görüleme
yerck Divanr ınuhıı.sebatııı da bu lıusustaki mü
talcası sorulmu.ş idi. Di\·aııdaıı gelen karşıirk cıı
cümenin noktai nazarma iştirak mahiyetinde bu
lunmakla icıı.ln görüşüldü: 

Oğlu Ahmed Hilminin öldüğü ıa<ı4 yılıııua, 

evli bulunması ha.~ebile maa:;; alamamrş olan lle
dişin 338 arihinde kocasrnın öldüğü anlaı;;rlma-

' sına ve bu itibarlu llc-di~iıı vaziyetini o tariıhte 
intişar etmemiş olaııl683 sayılı kanuna göre değil 
kocasrnın vefatı hadiscsinin vukuıı zamanmda 
mcri bulunan 325 tarihli tckaüd kanununa göre 
mütalea etmek icab c-decl~ğinc ve bu kanun ise 
oğullarııım vefatından sonra dul kala('ak olan 
analara maaş bağlanmaya<'ağma dair bir hükmü 
ihtiva etmemekttı ve binacııah•ylı IIPdiş vaziye
iinde bulunanlara maa.~ tahsisine ıııüsaid bulun
makta oimasrna göre, Iletiişe bu kanun hüküm
leri dairesinde mıı.a.5 tabsisi l~ımgel e<'cğinl' ve 
keyfiyetin kendisine anlatınıakla beraber Milli 
'Müdafaa vııkalctiııc de bildirilnıcsiııc karar ve
rildi. 

Karar No. K. Tarihi 

707 2'9 - III - 1937 
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2016 ' Zeyneb. ~ Kesbi katiyet eden ı lçtıınaı. mevımle nııitenasııı ollnaK u:.~e-
2130--! :Mülazim mütekaidle- , eneümen kararının ' ı:e Keııwsıne 'loKatua veya ::>uııgurıuua 

rindcn İskilib Kızıl- infaz edilmemesinden m.etrük maliardan Ilir ev veı·111llclSti!e 
viran nahiyesi müdü- i §İkayet. ı ""j • .1 • l~.:.u w.nuwuc eucumeı.uı.u.ızce .ı>.a.ı:ar· vc-
rü Ahmed Harndi ka- nlcı·cıti Ktııı<llııille lle wııııg oluııuugu na1ue bu 
rısı. 1 cvıu ııeuU:G vcn1nwuıgınu<ın şı.ımyet ooeıı ııuıyıit 
İskili b. 'muıazııııı Allınet liıııw.wııın J>.arı.sı .ı.eyııetıın l UK· 

! 

1 
1 

1 

------ -----1----
1339 i Nigar. i Kocasından dolayı 
l406-[ İnegöl P. T. T. mü-

!, dürü ölü Ali Müm- ' 
taz e§i. 
Eşrefiler caddesi No. ı 

24. Orhan yanmda i 
Bursa. ! 

! 

ikramiye verilmesi. 

! ~uK ıwılillgc sunm~ oıuugu arı~uııal cııcumeue 
verHıncKle .keytıyot .ıuaııye vekal.etınden, ııoruı

ılllUŞtıı. 

uı.ılen kar~: 

.i:l<u cncwııen kararının o vakit vilayetten milli 
Cı1lllak nıoo.ıuı·luguııa. tctılıg iXJ.H<Ugı ııal.de bu da· 

ırc memurları arll&llua ·tıır çok tebcddiıller ya.
p.ılı!llış olı~J<~oSına. ve bu sırada .k.a.rarın zayı olnıuş 
bulu.ıııııasına. mcbııi lıiıkınun şimiliye .kııuar i.ıııa.z 

l ewlenıennş olduğu ve anıren vllku bulan taleb uze
, ı:iııc kararın bır sureti gonderilere.k b.ukmunun der
: hal yerine gcti.rılnıeııınin malıalline tooliğ edil-
! ıiigi gibi bu kara.ı·r zıyaa uğrata.nlar lıa.kkında da 
kanwıi takibaıt yapılınasma te.şebbüs edildiği bil-
dirilmiştir. , 

leatıı görüşüldüıkte : Yukarıda serdedilen se
beb dulayısile şimdiye kadar Zeynebe ev veril
mediği ve maaJıaza yapılan kati tebliğ üzerine 
karar hükmünün infazına. teşebbüs olundiuğu an
la.'iılmış- olmakla bu hus~'ta Tokad defterdalığına 

: müracaat etmesinin Zeynooe bildirilmesine karar 
! verildi 

1 Karar No. K. Tarihi 

1 708 29 - III • 1937 

Kocası İnegöl Posta, telgraf ve telefon müdü
rü Ali Mümtazrn otuz seneden fazla hizmet et
mesinden dolayı lı:anunen verilmesi lazımgelen 
ikramiyeden malırum lbıralkılma.kta olduğundan 

bahsile şikılyette .bulunan Nigarın Yüksek Reis
liğe sunmuş olduğu arzuhal Encümene verilmekle 
okundu ve icabı görüşüldü :. 

Gerçi otuz sene veya daha ziyade bilfiil himnet 
~ edipte teıkaüd olmadan ölenlerin müstahik olduk
ları ikra.miyelerin kanuni mirascılarma veiilın.esi 
2936 sayılı ve 6 - IV -1936 tarihli kanunla kabul 
lbuyurulnıuş ise de bu ıkanunun neşri tarihinden 
muteber olduğu S nci maddesinde sarahaten mün-
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1 

deriç olmasma ve Ali Mümtazm ise 10-VI-1935 
·tariıhinde vefat etmiş olduğu anl~asma ve 
bu kanunun neşri tarihinden evvel, tclı:aüdlüğü 
.1Jaıkarrür etmeden vefat etmiş olaniann ailelerine 
iıkramiye verilınıısine 1683 numaralı ıkanunun 58 
nci maddesi müsaid :bulunmamasına göre bu va. 
ziyette iken ölen ikıocasmdan dolayı yetim ma-

l aşı tahsis edilmiş olan Nigilra başkaca ikramiye 
1 verilmesine ikanuni imkan ibulunmamrş olmakla 
1 keyfiyetin lkendisine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

709 29. III- 1937 ı 
-----ı--------!--

785 j Kemal Gündüzalp . ! Bafra gazetesini neş- . Bafra gazetesi sahibi Kemal Gündüzalp inı-
1244-1 Bafra gazetesi sahi ! re kaymakamın mü- zasile Yüksek Reisliğe sunulup encüınene Ye-

l 
bi. - saade etmemesinden rilen arımhalde kendisinin yüksek tahsil şaha-
Bafra. i şikayet. ' detnamesi bulunmamasından dolayı gaz!'h•si-

1

, nin neşrine kaymakamlıko::a müsaade edilme-
diğinden ve matbuat kanununun bu meseleye 
temas eden hükümleri gazl'tcyi nl'şrr man i teş

kil etmediğinden ve saireden bahisle kanunun 
bu hususa aid maddelerinin tefsiri taleb 
edilmektedir. 

Bu arzuhalin Dahiliye vekaletine gönderil
ınesr uzerine gelen karşıiık okunduktan ve mat
buat kanunu dn tl'lkik Pdilnikten sonra icabı 
görüşüldü: 

Kemal Giindiiznlpın arzubalimle iddia edildi
ği ÜzPre matbuııt kanununun 9 nım marinesinin 
(C) fıkrası «varsa ba~muharrir. ıwşriyat müdürü, 
idare yazı işleri müdürü» diye yazılı olmayıp 
(varsa haşınulıarrir, umumi müdür, yazı işleri 
miirlürü) şeklinde olrluğn gibi (D) fıkrasilc ne 

ı (B ve C) fıkralarınrta sınıfları yazılı olanlar
nan hangisinin filen umumi neşriyatı idare ede
ceği tıısrih edilmiştir. Bu itibarla umumi neşri
yatı idare edecek zat tl' ya gnzrte sahibi veya 

: varsa başmuharriri, umumi müdürü ve yazı işleir 
müdüründen biri olaı•:ıktrr. Bafra gazetesi sa
hibi ise, u ın um 1 neşriyatr idnr<' ettiğine göre 
ihtiyari bir işi derııhte etnwyip kanunun enıret
tiği bir vazifeyi görmektedir. 15 nci maddede 
gazete veya mecmuaııın ba~ıııuharriri ile umu
mi neşriyatı idare eden zatin, yüksek mektcbten 

1 ıııezun olmaları ve bunlarla umumi müdür ve 
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1 yazı işleri müdürünün 12 nci maddedeki diğer 
vasrf ve kayidieri haiz bulunma~ı yazılı bulun
maktadır. Kemal C:üıuliizalp, salıibi bulunduğu 

Bafra ga:t.e(~siniıı 

takdird~ yüksek 
yalııız sahibi olaı·ak kaldığı 
tahsil kaydinden vareste 

lıuluııacaktır. Ancak gazetenin umumi ııcşriya
tım da idare etmesi hasPhile 15 nci maddedeki 
mutlak kayde nazaran yüksek lıir ıııektebdım 

mezun olması icab edecektir. Kanunun bu sara
lıatİ karşısında tefsir hususunun balıse ıııev-

' zu olaınnyacağına ve keyfiyetin Kemal Güıı

düzalpa da bu yolda aniatılmasına karar verildi. 
Karar No. K. Tarihi 

710 29- III- 1937 
-------1-- ------- ------------1----------

1 ı 

1238 ! Kemal .Abu. 

1299 Tınaztepc gemisi le
vazım snbayı teğmen .. 
İstanbul. 

TPğmenlik nasbmın i 149-l sayılı kanuna göre d<>nizdP asteğmenlik 
düzeltilmesi. 

1 lıl>klenw müddlıti u.ldüıınum iki ~-ıl olduğu halde 
kt·ndisiııin mua\"İn sınıfında bulııııduğ1u öne sü
rült•r{•k ıbn rüt.hede Ü<) m•ııe dokuz ay beklctildi
ğindon ve bu ise olbabdaıki kıınııımııı mııtlıık hüık-

1 münü tağyir ve tildil dl,ffi(•k oldni::'Uilda.n bahsile 
trğımt'ııli-k nlillbıııın ona göre düzdtilmesini iııt~yen 
lcvnzım tPğmcni Kornal Akıııınııın Yük.-re-k Reis
liğe sunmıış olduğu a.rzulıal, cııeümcm• Ycrilmekle 
Milli lllüdafaa Yekalctim· göııd,•rilmişti. 

(1dpn karşıhkla son ktkiık mt•ı·uii ('neiinıeninin 
hıı hmıııstaki kaı•arı cncüm<'ne<> mütalea ve kcyfi
~·e1 tl,tkik {'<lildikt(•Jl sonra ic.'1hı görüşüldü: 

Yaziyetİn gösıtcroiği lüzuma istinaden Geııd 
kmway ·baı;ıkaıılığıııııı wrdiği İ7.ahlar üzerine .As
kt•ri Şiımca dPıtiz s-n haylan tİPıı-iz ve kara mahı"lııl·U 
olmak üz .. ı-e ikiye ıı.vrı1ınış w deniz astcğmenle
rindPn yalnız deniz mahrııtundaıki rınülazimlcrin 
bekleme müddetl(•riııiıı iki .sene olması ve muavin 
sııııf olan llwazım sııııflarındalü a.."'t•l'ğmcnkı·e aid 
tcrfilerin İS<· 851 .sayılı tal~nmt.ıı.amedoki azıı:mi 

müddd<·- w bina••ııah•yh kara nıu.lırutu cııasına 

gi)ı·•· y••ni kara onlusundaki ıı.<kğnwıı!Prc kıyaseıı 
~·apılması kaıbul <.>diJ.ıniştiı·. Milll Müdafaa veıka
letiııin ·k·ıwşılığmdıı uzıııı ıızııdıyıı sPı-d<Xlil'-'ıı l'S

ha.ba göre yapılan ıbn işte eıwÜm('llCt' bir yolsuz
lııık vr nll'vznatın rııhıuıa muğayir bir vaziyct 
giirüJ.ııwmiş n• hinaenal\'yh muavin sınıfı olan 
kara nıaılırı~tuııdaki Kemal Akı-ıuıııun nıüddcası 

yerinde lıuluıınıaıııış ulıııakla dileği veçlıile nııs-
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i ·bımn düzcltilm~<Sine imkan olmadığının ve kendi
' sinin üç seneden dokuz ay fazla ht,klctilnıesi de 

863 sayılr ~erfi kanununun 17 nci rnadde.~i mu
cihince terfilerin senede bir defa zafer bayramm
da yapılmasından ileri gelmiş olmakla buralarının 
KQmalc bildiri1mcsimc karar verildi. 

ı 

Küsur kalan mahku- ~ 
miyet müddetinin af- 1 

fi hakkında. 1 

ı 

Karar No. K. Tarihi 

711 29 - III - 1937 

Karısına taarruz l't.mck sıwctilc ııaıınıuc:; Y·c şc

rcfini ihlfıl edPn bir şa<lısı öldürmek snçmıdaıı 

dola~'I 15 seneye rnruhkum edilmiş V€ bunUlll ll se
nesi ni ilrnıal etmiş olduğundan ve küsur kalan 
müddeti doldurmağa takati 1.-alıııa.dığından balı

sile bu müddetin aifini isteyCIIl Alıidinin Yüksek 
RPisliğe sunmıuş olduğu armılıal, eneümPnc veril
mokle Adiiye vekılletine göndcrilmi!;'li. 

Gelen karşılık okundu w kmbı görüşüldü : 
Alıidinin hususi affc mm'lhariyetini mucib ka

mıni bir sebub olmamasnm giire dileğinin yerine 
gdirilrnesine imkan bulunmamış olmakla keyfiye
tin kendisine aniatılmasına karnr verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

712 29- III- 1937 
-·--ı····-·· -------- --- -----------

İpekli kumaş kaçaklığr iddiasilc külli para ce
zasına mahkum edilmiş ve af kanunu münascbc
tile bunun bir kısmı aifedilmiş ise de geri kalan 
miktarının her ay maaşrııdan 13 lira kesilmck su
retile tahsiline kryam edildiğinden ve csascn ya
pılan muhakemenin usule uygun olmadığından 
bahsile evrakının ietkikile bu işin düzeltilmesini 
isteyen Hakkı Murtaza tarafından Yüksek Reis
liğe sunulan arzuhal, encümene verilmekle Ad
liye vekii.l.etine gönderilmişti. 

4057 1 Hakkı Murtaza. Usulsüz yere mah-
6859 i Sirkeci şimendifer is- kum edildiği para 

1 tasyonunda manev- rezasından dolayı ev-
racr. rakının tetl<kile işi-

İstanbul. ııin düzclt"mesi. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Hakkı Murtaza ipckli kumaş ve muhtelif 
gümrük resmine tabi eşya kaçııkçılığından dola
yı gümrük kanununun muaddcl S-l ncü maddl'si 
mucibince 10 900 küsur lira para rcza..~ile tcczi
ye edilerek infazıııa ba.~lanmış ise de suçunun 
2330 sayılı af kanunundan evvel olmasına göre 
bu kanunını 10 ncu maddesinin ikinci ve üçün
cü fıkralarına ievfikan cczasmın affi icab etti
ği ve bu itibarla tahsil edilen paranın da iade 
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Hilmi Ürs. Usulsüz olarak hak-

' olunduğu anlaşılmış o1makla keyfiyetin bu su
retle Murtazaya bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

713 29 -III - 1937 

Kadıkiiy Ycldeğirme- kında verilen hüküm
ni dilz sokak No. 4. 1 dPn dolayı hususi af
Refail apartımanın- . fe mazhar edilmesi. 
da emekli deniz yüz- i 

Kendisine aid el çantasında, fakat başkasının 
elinde tutulan eşyadan dolayı dokuz ay hapse 
malıkitın t,'<l_ilmi~ ve mahkılmiyctini de gcçi11mi~ 
ise de bu baptaıki hükümde mmle mu~ayir •bir 
çdk cihct olduğu ve bu suretle büyük bir g-adrc 
uğratıldığı uzun uzadıya beyan edildik! Pn sonra 
hususi affe mazhar edilmek suretile uğradığı bir 
gadir ve zararın telafisini isteyen Hilmi Ürsün 
Yüksek Rcisliğe sunmu,'l olduğu arzuhal endimc
ne verilmekle Adiiye vekilietine g-önderilmişti. 

lıa~ılarından. 

Istanbul 

Feyzi. 
Harrdoğan B. ma
hallesinde İdeal so
kağrııda No. H evde. 
Ankara. 

(le! en karı;;ılık okuııdu -icabı ~örüşüldü: 
1 - II - 1935 1arihiııde lskend;·riy<•dpıı lstan

bula gelen Eğe vapurn yağcılarındaıı Harunoğ
lu Hasanın elinde yakalanan çanta içinde kirli 
~amaşırlar arı~ında340 gram iıwkli kuma.~ ilc 
altı aded meşin kadın el ~aııtası bulunması üze
rine yapılan tıılıkikatta, çanta Ye ~wma.5ırlarııı va
ııııı·un başmakinisti, arzuhal sahibi Hilmiyc aid 
olrluğu anlaşılmaıkla hareketine uyan 1918 sayı
l ı kanuna göre Hilminin 9 ay hapis ve 38 lira 50 
kuruş para cezasına çarpıldığı ve arzuhalde gös
tl'rilcn delillerin varid olmadiğı ve binaenaleylı, 
mahkfimiyetinin affini mucib kanuni sebeb bu
lunmadığı aıılaşılınrş ve bu suretle dileğinin ye
rine getirilmesine imkan gtiıiilmemi~ olmakla key
fiyetin kendisine bildirilmesine karar wrildi. 

Karar No. K. Tarihi 

714 29- III- 1987 

l\Iahkılıııiyctiııin kal- Vazifesini suiistimal etmesinden ve zirnınetine 
dırılması. para geçirmesinden dolayı lbeş seneye m!lihkfım 

olmuş ise de verem hastalığına duçar olmasma 
mebni cooas:ı bir ikaç defa tecil edilmiş oLduğun 
dan ve faıkaıt bu hastalığın devamı hasebile !hapiste 
yatıınası hayatını rıııahvedeecğinden ibahsilc affc 
mazhariyetini isteyen Cemaloğlu Feyzinin 
Y:iik·sok Rcisliğe sunmuş olduğu arzuhal Eneü-

, mene verilmekle Adiiye vekilietine gönderilmi~i. 
Gelen karşıirk okundu ve icrubı görüşüldü : 
Feyzinin derecattfln geeerek ıkcsbi katiyet eden 
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Salih. Snııfı teıızil edilmek 
\'ililyPt haytar mü- snretile Konyadan 
diirü. Afyon baytar mü-
Konya. dürlüğ'üne ııaklin

d!'ıı ~ikfıyet. 

Erwi.iırıen kaı·an ve ıw sebepten verildiği 

malılkıl.miyetinin kaldırılmasına . Encümcnoo ma
hal ve imkan görülmediğinin kPndisinc •bildi
rilmcsine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

715 29 - lll - 1937 

Hiç bir kanuni sebeb \'e hakkmda lıir ~ikil

yet ve sicillinde bir şaibe olmadığı halde nıeııın
rin kanununun tcnzili sımf hakkımlald ınaddci 

nııı.lısusasma rağmen Konya vililyeti b<.~ytıır mü
dürlüğünden Afyon ıııücaddei bayta!'iy<•sim• tah
vil edildiğinden şikfıyct eden Salilıin Yüksek Hc
isliğc sunmuş olduğu arzuhal cncünıı•ıw veril
mekle Ziraat vckaletinc gönderilmişti. 

Gelen karşılık okunduktan soııı·a iCHhı g-iirü
şüldü: 

:::lalilıin Afyona nakli, tl•ıızili sııııf gibi iilZi
lıati bir muameleden veya lıir kimsenin garazm
dlill veyahut ta şahsi tc.sirdcn ıııüt<•vellid olma
yıp, ikendisinin bünyecc zayıf ve yaşlı olması lıa
sebilc daha hafif bir işe nakli muvafık giirü.lmc-

1 sinden ileri geldiği ve Afyondaki unvaııile ınaa

şınnı da, Konyadaki unvan ve maaşıııııı ayni 
bulunduğu ve binaeııaley.h ne maa~ca tenzilfıt ya
pılmış, ne de gadrini mucilı bir hale maruz kal-

i mış olduğu anlaşılınasına ve arzuhaline lıu balı

daki nıüracaatlarıııa eevab alnwdığıııı yaz,ınıı;ı 

ise de bunlara muhtelif tarihlerde t•c,·ah \'t•ı·il

mi~ olıııasıııdan dolayı hu halıdaki iddiası da va
rid .görülmemesine nazaran arzuhali lıııkkında 

, cncümence yapılacak bir muamele bulıııınıamış 
· olmakla keyfiyetin Salihc aniatılmasına karar 

verildi. 
Karar ?\o. K. Tarihi 

716 29 -III - 1937 

"""·-·-"·"-i 
Yorgancı IIamdi. 
Aksamy Yusufpaşa, 

~lillct C. 145 No. mu
kim. 
İstanbul. 

Poliste maruz kaldı
ğı dayak hadisesin
den şikayet. 

Meydana çıkardığı bir saJıteıkfirlrk hadisesin
den dolayı cvvclce bu işi taılıkik eden polisin 
muğıber olmasr neticesi olarak merkeze gö
türülerek dövüldüğünden ve sair<"d<"n bahsile 
şiıkfıyctıtc bulunan Harndinin Yilksek Rei.sliğe 

sunmuş olduğu arzuhal Encümenc vcrilmeikle 
Dahiliye vekaletine gönderilmişti. 
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1~:i2 

607 

650 

624 

667 

Gelen ikarşılık. okundu ve icaibı görüşüldü : 
Şillrayetin esasına nazaran meselenin dava 

mevzuu olduğu anlaşılmış ve mehakime aid iş

i lerle encii:menin alakadar olamayacağına göre 
i kimlerden şikayetçi ise onlar ilıaıkk:ında usulcn 
ı aid olduğu mahkemeye müracaatle dava açması 
' lll..zım geleceğinin Hamdiye anlatılınasına karar 

verildi. 
Karar No. K. Tarihi 

717 29 - III - 1937 

Ahmed. 
ı 

Karısına anası tara- : Karısı Naciyeye, anasının hayatmda \'er
diği 50 000 liralık senede nıüstenidcn ınalları 

üzerine ihtiyati haciz konduğu sırada kain bira
deri İbrahimin mahkemeye ırıüracaatla bu se
m•di iptal ettirdiğinden ve saireden bahisle ~i

kayette bulunan Naciyeııin kocası Ahmed ta
rafmdan Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal encü
nıene verilmekle Adiiye vekilietine gönderil
mişti. 

Bayan ~ariyrnin ko
cası. 

Paşa kapısında No. 
17 evde. 
İstanbul - Üsküdar. 

frndan verilen 50 000 
liralık senedin iptal 
ettirilmesinden şika

yet. 

1 
1 

Gelen karşılık o kumlu ve icabı görüşüldü: 
Bu senedin ınuvazaaya ıniisteııid olduğuna 

dair İbrahim tarafıııdan ınüşteki Ahmed karısı 
Naciye aleyhine ikame eriilen davanın kazai yol
lardan geçtiği anlaşılmış olmasma nazaran 
mahkemeye intikal ederek usulu dairesinde 
tetkik ve hükme raptedilmiş olan lıu mesele 
hakkında encümence yapılacak bir muamele ol
madığının Ahmede anlatılınasma karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

718 29 - III - 1937 
------ --- ·---~-- --- 1 ------------~---

H. Şükrü ve ar. Kanun hilafına mu
Mahalle ınümessilleri. arnele vergisi alın-

Akseki. masından §ikayet. 
Ailıı1ülgani. 

Un değirrneni sahibi. 
Akseki. 

1 Kasruha ve köylerinde su ile işleyen değiımen 
j olmadığı için Aksdddc kurulan doksiz ve valssiz 
i motörlü dcğii'llleııdc ücıl()tle zaılıire öğütüldüğü 

1 halde kanım hilfıfma deği:rmenin ımuıamclc vergi
i sine tabi tutu1masııuli.iııı şiıkilycti lıavi Antalyada 
i Must!afa Y<' a!'kadaşları tarafından ve muıımde 

1 vergisinin !*ttış ÜzPriııdcn almması lazım geldiği 
i ve kendileri ücretle zaJıire kırıp satış yapmooıklan 
l halde kanun hililfma vergiye tilibi tıuıtuldukları 

: ifade ve iddiasım mutuzanımın olarak ta yine A-n
i talyada dcğii'menci Ahdülgıııııi imzasile Yilliıscık 

[ Reisliğe Çtlkilen iki telgraf cncüımcııe vcrilmekie 
1 Maliye vekilietine göndcrilm~ti. 



i 
!· 
! 
i 

-13-

Arzuhal hulasasr Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
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Gelen karşılıklar okuıııdu ve icabı görüşüldü: 
2430 ;;ayılı muamele \'ergisi kaııununun birinci 

, nıaudesiniıı (A) fıkrası -bütün sınai müesseseler 

ı mamulatını vergi çerçevesi iı;iııc ahııııı ve ikinci 
, mndueııin fıkralarmda sayılanları istisna etmiştir. 
: Tdgraf ~lübleriıün müesseseleri yirmi dörder 

beygir kmvvetiııde motörlcrle mücohh"'Z birer de-
1 ğimnon olma.sına göre smai müesseseler vasfnıı 

haiz ve binaeııaleylı vcııgi ımevzuuna dahildir. 
Dt•ğirmenlcrin motörle işiomesine ve ınotörün 

' kuvvetine ııazaı>an ıkanunun iıkinci maddesinin 
(K) ve (O) fıkralarındaıki istisna hükmünden 
istifade;;ine iınkiiıı olmadığı gibi ücretle imalat 
yapı1mıu;ı da vcrgilc mükellofiyete :ıııılni değildir. 
Çünkü iddia hilafına kaııunda ücretle imal olunan 
mwddclcrin vergiye tiibi tutulmaıması hakkında 
ne sarailiaten ne de dclilleteıı bir kayid ve hüküm 

: yoktıur. Kannnun •beşinci maddesinin (A) fıkra
ı sıııda, sınai müı>ssese mamuJiitınrn satış kıymeti 
i üzerinden wrgisinin hesaıbLanması mutlak olarak 

1 
emredilıni~ olduğuna ve ücretle yapılan marnula

, tın da hükıınÜin mutlakiyeti karşısında kendi sa
i tış kıymetleri mevcud olmadığına göre, omsallc-

1

, riniıı faıbrikadaki saıtı~ fiatı üzerinden vorgiyc 
tfubi tutulması zaruridir. Bu iübarla telgraf sa
hibleri Jı.akkıııda kanun hükmüne nnı:halif bir 

i mmımelc yapılmadığı anlaşılınaılda keyfiyetin ilren
, dilerine bu surtıtle obildirilm;:siııe karar verildi. 

Karar N o. K. Tarihi 

719 29- III- 1937 

---i--~ ·--~--!-
1090 ! Hamdi. 

1145 Kuşçuoğlu. 

İstinaf azalığından 
ınütekaid. 

Mara§. 

Haksız yere kazanç 
vergisilc mükellef 
tutulduğundan ~ikfr

yet. 

Üç senedir avukatlık yapımıdığı lıalde kcn
disine Maraş maliyesince 1934 ve 1935 seneleri 
için 86 lira kazanç vergisi tahakkuk ettirildiğİn
den ve bu ise !kazanç veııgisi kanununun üçüncü 

, maddesinin 12 nci fıkrasına muhalif olduğundan 
1 ibalısile şikay<ıttc bulunan Kuşçuoğlu Harndinin 

Yiilksek Rcisliğc sunmuş olduğu arzuhal Encü
mene verilmekle Maliye veka.Ietine gönderilmişti. 

Gelen karşı:lıık okundu ve icaıbı görüşüldü: 

Hamdinin 1934 senesi için tarholunan ka-
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Arzuhal hulasası J ~:~~~en ~ararı ve ne sebepten verildiği 

: rıanç vergisinden dolayı vaıki olan itirazı Teınyiz 
lk:omisyonunca kabul ooilmeyerek hu 'baptaıki ika

: rarrn tasdiik kılındığı gibi Şurayi devlet deavi 
dairesine açtığı davanın da rcddedildiği ve 
1935 senesine aid vergi için bir gfuıa itirezda 

: bulunmadığ-ı anl~lmıştır. 
Esasen Yüksek Meclisin 803 numaralı kararile 

de teyid edildiği üzere Şurayi devlet deavi daire
sinden sadrr olan kararların mahkeme kararları 
giıbi kati ve niıhai mahiyette olmasma göre /bun
ların Encüınence ıtetkiık ve tadiline i.nııkan bu
lunmamaıktadrr. Bundan başka Harndinin isti-

: fade etmek istediği 2395 numaralı !kazanç vergisi 
kanunun 3 ncü maddesinin 12 nci fıkrasındaıki 

istisnaiyct, 65 ya.şmı ibitirenleooen sermayesiz veya 
ııe1:1mayesinden ziyade !bedeni kuvvetle çalışanlara 

· maksur olub ibu istisnaiyetin Harndi giıbi fiıkri 

! <ve ilmi mesaisile kazanç temin eden seribest mes
. lak e11babma şumulü görülmeınektedir. Binaena
: leyh tatbik olunan ıınuaınelede kanuna ıınuğayir 
: ·bir eihet yofutur. Keyfiyetin Hll!mdiye anlwtılma-

sma karar verildi. 
!<!arar No. K. Tarihi 

720 29- III- 1937 

1 i 

-1----------- __ _ı_ -- ---- ------ -
4093 1 t. Hakkı. i İmamlık vekaletin-

---1 
6H9fi Gaybi mahallesinde , den çıkarıldığından 

mukim Şefik Ali şikayet. 

:\folla damadr. 
MC'ncmen. 

Menemende Gaybi mahallesinde mukim Şefik 
: Ali Molla damadı tsrnail Haıkkı imzasile Yüksek 
Reisliğe sunulub encümenc verilen ar-zulıalde : 

, Menemendeki Momcdpa.şa camiinin imamlığı ve
; ıkilietine tayin kılınmış ve aziini mucib bir hali de 
/ görülmemiş olduğu halde ahiren yerine bir baş
i lka vekil tayin kılmmak suretilc kcnd~sinin va
' zifcslnc nihayet vcl'ilmiş olmasından şikayet edil-
nın,tir. 

Bu arzuhalin Va;kıflar umum müdürlüğüne 
gönderilmP.~i üzerine gPlcn karşılık akundu ve 
icabı görüşüldü : 

Memedpaşa caımii imaını 1\'Iustafanın fillce uğ
raması üzerine arzuhal sahibi lsmail Hakkının 
1932 senesinde imtihanla değil, imam Musıtafa ta
rafından vekil olarak bu imamlığa tayin kılın
mış olduğu ve Mustafanın tedavisi kabil olmayan 
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.M. Bebri Narda. 
Avukat park karşı

smda No. 1Hl yazr
hanede. 
Adapazarı. 
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l ıavası hakkmda lut
kim ve memurlarm 
yaptıkları muamele
den şikayet. 

1 :bu hastalıktan dolayı daimi mczuniyete sevkİ 

1 üzerine İsınail Hakkının esasen vekillik vazifesi 
kalmamış ve musabaka ilc bir münasibinin vekil 
tayini lüzumlu bulunmuş olmasma binaen yapı
lan imtihanda, sairlerinc faik bir surette muvaffa
kıyet gösteren Şriikrünün bu vekilliğe tayin edil
diği anlaşılmış ve bu hale nazaran İsmail Hakkı-

l nın şikil.yeti yerinde görülmemiş olmakla keyfi
yetin kendisine bildiriLmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

721 29 - III - 1937 

Bir aile yavrusunun maruz kaldığı haksız te
cavüze karşı alılkadar hakim ve memurların va
zifelerini hakkilc yapmadıklarmdan bahsile şi

kaycti havi avukat M. B~Jbri Naı·da imzasilc Ada
pazarından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal cn
cümene verilmekle Adliyc vekaJetine gönderil
mişti. 

Vekaletçe bu babdaki dava evrakı üzerinde 
yapılan ·tetkikata atfen yazılan karşılık okundu 
ve icabı görüşüldü: 

Şikayetin esası: Arzuhal sahibi Bcbri N arda
' nın kızına evlenmek vadile Ahmed tarafıııdan 
! vukubulan tecavüzden dolayı yapılan muhake

me neticesinde Alımedin beraet etmesinden ve 
bu beraet kararınııı, davacının isteği hilafına 

Mudurnu müddeiumumisi tarafıııdan temyiz 
edilmediği gibi Bolu müddeiumumisi tarafından 
da muayyen müddet içinde ternyiz olunmamasın
dan ibarettir. Halbuki istc~·i~lrr hilafına verilen 
karariann mutlak surette nıiiddciumuınilcr ta
rafından temyiz edileceğine (lair kanuni bir emir 
olmadığı gibi bu 1kararın geç temyiz edilmesindP 
Bolu müddeiumumisiniıı ıııualwzcsiııi istilzam 

, edecek bir hale de tesadüf cdilml'miştir. Bundnn 
! başka dava evrakı münderccntına g-i;r<' verilen 

beraet kararı aleyhine bir emir verilmesine de 
mahal olmadığı anlaşılmı.5tır. BinacnalPylı arzu
hal sahibinin vekiHete vaki olan müraraatı üze
rine de kendisine yazılmış olduğu wçhilc şikayr
ti hakkında bir muamele yapılmasma mahal gö-
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1 rülmemiş olduğunun kendisine bildirilmesine 
karar verildi. 

.Ra. 
Giresun 
1. Sökmen 

Gazi Anteb 
M. Şahin 

M. M . 
İstanbul 

Z. Kararnursal 

İstanbul 
A. Barıas 

K&. 
Saırurun 

M. Ula.ş 

Ordu 
lsınaı1 Çamaş 

Karar No. K. Tarihi 

722 29 - III - 1937 

Bursa. Çoruh Denizli 
M. Fehmi Gerçeker lhsan Kuı·tkan Şefik Tii ·rsan 

Sıvas 

Z. Başara 
Zonguldak 
R. Dinç 

Siird 
Ş. Sii.~oy 



A.i-zıihaı verenlerin 
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4034 ' Mustafa. 

6834 Haydaroğlu. 

1121 

1177 

j 
'i 
i 

1 

·1 

i. 

Ereğli - Kanıpııı:ır 

Emin Etem ve ar. 
Birgi kooperatİfine 
bağlı. 

İzmir. 

17 

Arzuhıil hulasas: Eneümen karan ve ne sebepten verildiği 

1 Şehirde üğüttiiğü ı Ereğlinin Wiklıe ]{öyünılı;ıı Hayd:ıroğlıı Mus-

1 
1 

1 
ı 
1 

buğdayından resim 
alınmasından 

yet. 
şikfı-

Kredi kooperatifin
den istifadeleri ve 

1 borçlarının faizleri
nin indirilmesi. 

tafa tanıfıııılaıı Yüıkst•k Rı•isliğe sunuhıp eııc.ü
ı;ıı>niıııizı· ,·erilen aı·zuhaldt> şt-hirli dı;ğirıııPrıiııde 
iiğiittiiğü lıuihlayıııd.ııı vcr·ıri alınnıak suretile 
ılıakkııııla ··a.nlı-· muamele ,·apıldıii:ından ve bu 
hususta ıııalıııüdürlüğ'üııe vaki olan ıniıı·acaati 
üzı>riııı• ıleğirııı<>m•.i aleyhiııP dava ikaııw ·dıııesi 
lüzunıu 1Pflıiın edilııwsiııe nıı•lmi nıaükeıııcye 
ıııürıı<·aat etıııiş olduğunılan lıııhsilı; yapılını mu· 
aııwlPniıı düzPltilınesı ıalt•p ı•dilııwktı·ılir. Hu ar
zuhal hakkıııdn cerevan ı>dı•ıı ınıılıalwrc Üzl'rine 

, Maliye vekftletiııık:ı. snıı ..,.elen kar~ılık okıınrlıı 
' ve icabı g-örüşültlii: . 

VPkiihetiıı kar~ılığıud~ verilen izahlardan 
anlaşıldığı üzerı; arzuhal sahibinin 2466 numaralı 
buğdayı koruma karsılığ:ı kanununun 2 ll<'İ ııwd
dPsi ıııncilıince ver<"i mevzuunun dahil bulunan 
şehir değirmeninde lıuihlaylarını öğüttüğü sabit 
olmak da ve her ne ,kadar sonradan :\I ıı~tnfa köy
lü ihtivacını karşılamak Üzere buiYdaylarını ora
da ö@ttüğünü iddia etmiş ve bunu da köyünden 
aldıP.ı vt>sika ile isbata kalkıonw isl' ele bu YP

sikanııı tarihi öiliitıııe tarihinden sorıraya ras
laıııaktadır. Esascn Mustafanııı bu nırgi mes<'
lesindcıı dolayı değirml'n sahibi aleyhine dava 
aı tıihnı rla arzuhalinde vazma.kta bıulıınduğıına 
VI' ınesPll' bir taraftan da su suretle mahkemeye 
intikal <'Imi' ve mahk<mı('nin mı isi inc<•l<"wrp,k ~a. 

, zi .. ı·t hakkında lıir .karar itti-lıazı ta:lıii bulunmuş o]. 
! rlu!rurııı görP <'n<·iiınl'tı<'l' lın arzuhal hakkında 
! yapılacak bir muamele ırörülnıPnıiştiı·. KPyfiye-

tiıı Mııstafa~·a anlatılınasına karar n•rildi. 
Karar No. K. Tarihi 

723 31 - III - 1937 

Kn•ıli koo,wı·atifiıııleıı istifade dım•Jpr·iııiıı 
tc.ıııiııiıı<' ve tiidii selıı·lıkr ılolayısill' veı•eıııt>rlik
lı•ı·i lıank:ı hor~lnrı f:ıizlı•riııiıı iııdiı·ilıııesiııı· daiı· 
Biı·"i koopı•ratif ortııklarıııdaıı Eıııiıı J<:t<'ııı n· ar
k:ıdıı~laı·ıııın Yiiks<"k Rı•isliğı• suıııııuş olılııklııı·ı 
aı·zuhal eııı·iinwıw vpı•ilını•kll' Ziı·aat \"l'kiıletitıl' 
ı!·(iıı~lt•ı·ilnıl~ti. 

Gelen karşılık ile Ziraat barıkll6ının buna bağ
lı olan teı:kcresi okundu ve icabı görüşüldü: 

2H:~ö sayılı Tanııı 'kredi kooperatifh•ri kaııııı
ıııııııııı ,ıatlıilwtı dolayısilc şube smıdıklarıııa ~·a

ıııl,nıı~ olmı ıımıııııi tıı\ı]iğat nMiNo;ıi olarıLk Biqô 
koopı•ratif or1aklarıııııı bu lımıustaki <lileklt·riniıı 

'lıaJ.ı,ıı ~·ı·riıw gP1'irilnıi~ lıuluıı<lu/:•ıu aııla~ılmış ye 
.. ıı kaılarki hıırı; faiY.Ieriııin tcnzili hakkındaki di
lokl<•rinin mcv;>~oota a vkırı olm!lsmdan dolan ter
vicine imikan buiuılroamış olmaılda keyfiyetin 
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22R3 i Yusuf Agfılı. 
2400 1 Ak~PınsPttin ıııahal

l<•si Tahtaıniııaı·e so
! kağında No. 1. 
Salırk polis memuru. 
Ankara. 

Hapishaııcdc ge~ir

uiği ınüuuctin fili 
~ıizmctten sayılması. 

aı,zuhıil salıibl(!rine bildirilml\'ıiııP :karar ,-erildi. 
Karer No. K. Tlll'ihi 

724 31 - III - 1937 

Milli mücadeleye ikarşı fena ilıis ve ltavıır taşı
yan bir ıbrlk.çiııin ölümünden dolayı ihapiı,ıhane

de ~irnıiş olduğu ıbeş sene 9 ay müddetin fili 
: hizmetine ilavesi suretile tekaüdünün İcrasım is
j teycn eski polis memurlarndan Yusuf .Agiillım 

, Yüksek Rcisliğc sunmuş olduğu ar-.mihal Encü
' mcne ıvcrilmcklc •aid olduğu veikillet,o gönderil-

miı;rti. 

Gelen ikarşılrk okurulu ve icabı görüşüldü: 
i Arruhal saıh ifrıinin bu dileği ilıal1krnda daha 
i evvd Şıirayi devlcl dcavi dairesinde açtığı daıva 

noticesinde: Yusuf Agitlım maıhikumiycti, Milli 
1 mücadele uğrunda cürüm işleyenierin aflcri haik
l kındruki k!anun dolayısile sukut ederdk hapisanc
l den çrikarılmrş i!mlunma.sma göre :ııu mahikfımiye-

1

, tin tokaüd hahl<ını selhed<'Cek huikuıki bir netice 
ılıasıl eltmemesi tii.'bii lbulunduğundan kendisinin 

1 polisiiiktc ge~en ilıiımıelt müddetinin tekaüd hesa
' ibına katrlma.srna ve ihapisanodc g<'~irdiği müddete 

gelince «Tekaüde kahili mahsııb müddet ancaık 
: maaş alimaik suretile g~en fili hiz:ınetten ibaret 
' lbnlunduğu dhetle /buna dair olan davasnırn red

dine» karar verildiği anlaşılmıştır. 
. Gc~i Yusuf Agah arzııhalinde : Hapisaneden 
~riktıktan sonra ıbir .müddet inhisarlar idart'sinde 

. çalıştığından .'ba:hsetmokte ise de l:ıu idarede üc
i retle istihdam edilmiş o1ma.srna gör!' buradaki 
1 hizmetinin tekaüdliik müddetine ilavesine de 

imkan bulımmamrştrr. 
Esasen Ş.Urayi devlet deavi dairesinin karar

ları kati mahiyeti haiz bulunmasma ibinaen Yu
suf Agah halkıkmda sadır olan ıkara.rın Encümcn

i cc tetıki!k V!' tadili mümkün değildir. ~raahaza 
Yusuf Agfıthın, g<'rck polisliıktc g!'reık sair memn
ri~·ptte g~irdiği fili hizmetle kanıınm t('kaüdlük 

r ıha.kkım iktisalı etmiş ise ıısulii dairesind<' mC'r-
ciine müracaatlc .tdkaüdünü taleb etmesi lfızımgl'
leceğinin kendisine anla.trlmasrna ıkarar verilrli. 

Karar No. K. Taı·ilıi 

725 31 - III. 1937 
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adı, sanı ve otur

dukl1r• y!'r 

Mustafa Fevzi. 
Şanılı sokağmda No. 
38 hanede. 
l\Iilli emlak müdür
lüğü sabık ikinci ka
lı>m amiri. 
İzmir. 

Ahmed Çavu~. 
Diği kariyesinden 
Hüscyiııoğlu. 

Suıı.gurlu. 

19 

Arzuhal hulii.sası 

Mahkemeden beraet 
kararı alınasma mcb
n i açıkta kaldığı 

ınüddete aid ücret
Ierin verilmesi ve 
vazifesine alınınası 

hakkında. 

Encünıen kararı ve ne sebepten verildiği 

İzmir emlak idaresinin ikinci kalem amirli
ğinde yüz lira ücretle müstahdcm ikı•n tertib ve 
tasııi edilen bir suçtan dolayı mahkemeye veril
miş ve neticede bcraet etmiş oldıığuııdaıı ve üc
retle müstahdeın olanların da memur hukuk ve 
vceaibini haiz bulundııklarıııdaıı balısik 11 !ını~ 

olduğu ücretlerinin vcrilınesile bPralıl'r ı•ski nıt•

muriyetiııc de iadesini isteyen sabık Aydın ını'k· 

ı tupcusu Mustafa Fevzi tarafından Yüksek Rcis
liğc sunulan arzuhal Pncümeııe verilmekiP lııı 

hususa dair Maliye vekiilctile ccreyan eden mu
habere üzerine alman ka~ılık okundıı ve icabı 

; görüşüldü: 
Mustafa l<'evzinin Sara~ Rıza adında bir şa

lııstan rüşvet almak maddı•sin<h·n dola~·ı tı•vkif 

edilmesi üzerine vazifesine nihayet vrrildii!i ve 
İcra kılınan muhakemcsi sonunıla h<•raet !'!.miş 

ı ise de vilayet enılfık idaresiııd<" mevcud memuri
i yetler kamilen dolmuş w istihdam Pdilmekt<· 
olanların vazifelerine nihay,,t vpri]mpsiııi mucib 
bir sPbPb bulunmamış oldıığıı rihı•th' ta\·zifinı• 

imkan olmadığı anla.şılmış ve csascn memur ta
yin ve istihdamı, merciinin salahiyPtiııe nwHiıı 

husıısattan olmasma göre hıı <'ihPt hakıkında en
rÜmPnce bir muamele i.ttihazıııa malıni giiriilınc

miştir. Fevzinin işten ayrıldığı tarihtm itibarı•n 
iir·n·t vı·ı·ilmPsi lıakkıııdaki dild{ine gelinl'c: Üc-

' reth•r, muvakkat vazifL•Ierr mııııhasır olup üerl't
le istihdam edilen m\'murlamı işlerinden ayrıl

ılıklarında kı•ndiiPriıw üerl't wri!Pceğiıır dair ka
ııııni bir hüküm olmadığına ve arzuhaldı• balı

sedilen alıkamın ise bıı g-İhilerc ücret wrilmPsiııi 
istilzam rde<'Pk mahiyı·1h' hııluıımadığına ve su- • 

' rih hir hükme istiııad l'lnıPksizin tl'ıli~·at1a hıı

lıııııılınası mümkün giirülnı<"<liğiıw lıiıı:ıı•ıı hıı lııı

sııstaki diJıoı:tiniıı d<• tt•n·iciıw kaıımıi iınkıiıı lııı

lııııına.mışt ır. K!r?fiyrtin Fevzi~-c aniatılmasına 

karar verildi. 
Karar No. K. Tarihi 

726 :ı ı . m - 1 n:n 

:\lııliıliyet ıııaıı~ının -~
ü·kmr tahsisi. 

liarhdl' kolnıı<laıı ınalfıl kalınası ÜzPriııe kPn
rlisine 75 kııruş maaş hağlaıımış ise de sonradan 
Inı nıaa~ı kPstikkriııdrıı lıalısiiP şik:ıyl'ftp lııılıı

nnn Alımed ~avuşuıı Yüksek Reisliğc sunmuş 
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duklan yer 
Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

2208 Derviş Batıgün. 

2323 ı Ccb{•ci merkez hasta
nesi emrinde suni 
aza müessesesi müte- 1 

1 hassrslarıııdan. 

Ankara. 

1 

1 

Yevmiyesinin maktu 
ücrete tahvili. 

----------------~--ı----------
1 

İsmail. i Tekaüd maaşz bağ-
ŞPmsettinoğlu. lanması. 
Şahaniye M. eski po-
lis memurlarından. 
Van. 

olduğu arzuhali encümene verilmekle M. M. Ye
kaletiııe giinderilnıişti. 

Gelen karşılık okurulııkt.nn sonra ieahı 

glirüşiildü: 

Ahmed ç.avu~uıı .1929 ve ]9:3:i tarihlrriııde 
yapılan devre muayenelerinde maliUi~·etiııiıı 

derec~e dahiliıw ırirnırrliği sıhhat İqlcri dairrsiıı

ce tasdik edilen rapoı·lıll'llaıı aııla~ıldığı <'İhPtle 

168a ııumaı·alı kanunun :~R ııei ınaddesiııc ı.tiire 

bir dahıı ınnayenesiıw ve lıiııaenaleyh lıiı·iııci 

devre muayenesinde kesilmiş olan ıııalılliyt•t 
maaı,ııııın iadesine inıkfm olnıadığııım Ahmed 
Çavuşu ıınlıı trlınasıııa karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

727 31 -lll - 1937 

M. M. Vekiiletinc merlıut suni aza müessese
sinde 24 senedenberi yevmiye ile· çalışmakta ol
duğundan vesairedl'll bahsile ~'evıniyesiııin arttı
rılarak maktu ü~rete tahvilini isteyen Derviş 

Batıgünün Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar
zuhal encümene verilmekle 1\L l\1. vekiiletiııc 
gönderilmişti. 

Gelen karşılık oku nd u ve icabı görüşüldü: 
Suni aza mütehassısı işçiliğinde çalıştırıl

makta olan arzuhal sahibi Derviş ile emsali
nin 1937 mali yılından itilıaren yevmiyelerinin 
ü~rete tahvili hususıınıııı kadro~·a ilavesi dü
şünülmekte olduğu vckıllrttcn bildirilııwsin<' ve 
merciinin takdirine ıniiteallik olıın bu ~ihi hu
suslar hakkında eneümenre lıir ıııuamelr yapıla
mayacağına göre vekfiletin İcraatma iııtizar !'t

mesi zaruri oluuğunun Dervişe nnlatılnıasına 
karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

728 31 -III- 1H:37 

18 sene hizmet <'tıtiıktcn sonra almış olduğu 

mezuniyet müddetini mazeret icabı olaraık tecavüz 
ettimnesinden dolayı hizmıctten çrk8Jl'r1mış olJu
ğundan ve mmnuriıı kanıununun muvaJdmt maJ
dcsi ise Hi seneden fazla ihiııımot edenlere mıı:aı;; 
tahsisini amir hu1ıııııduğıuından baıhsilc hizmeti 
müddetine göre 1931 scrH"Sinden itibaren kendi
sine tekaüd ma~ı tahsisini istey..ııı Şonısottiııoğlu 



.A.rzuhai verelıieriiı 
adı, sanı ve otur- ' Arzuhal bulasası 

dukları yer , 

~i 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

İ8llllailin Yüksek lkisliğe sui1JillUŞ olduğu arzuhal, 
encümene verilmekle Dahiliye vekiiletine günde

' rilmişti. 
Gelen karşılık okundu ve icabı giil'Üşüldü: 

1smailin kanunen muııyycn olan t<•kaiid müd-
·. de"! ini i.kımııl etmediği gibi nıcınııırin kanuılilımııı 

nrzulıaldt• bıılısooilcn muva-kıkat madde dt• tasfiye 
nwsl'lcsine temas etmektc olub bu maddc hiilmıü 
ise 15 hazirıın 1932 tarihinden itibaren meriy{lt 
Till'l'kiiıı<.leıı kaldıı·ılmı~ olmasına g(ire dileği VC'!· 

Iıill' kendisine lllkaüd ııııaıı.şr tahsisine kanuncu 
i üıııkfm olmadığının İsrnaile anlatılınıasma kaı·ar 
: verildi. 

Karar No. K. 'l'arilıi 

729 31 - lll - 1937 
- ! --- ·--·- ---------·- ·--

2388 Osman Bozkurt. İkramiyesinin veril- Yemen zamlarmdan maada bifiil 38 küsür sc-
251-! l\Ialnıemurluğundan memesinden ~ikiiyct. ne hizmet etmiş olduğu halde kanuni hakkı olan 

ıııütckaid. 

Ortahisar mahalle
sinde Şirin hatun so
kağrnda No. 9. 

' '!'rabzon. 

ikramiyesinin vcrilmooiğindcn şikayet eden eski 
ınalmemurlarından Osman Bozkurdun Yüksok 
Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal encünıenc veril
mekle Maliye velillletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

1683 numaralı tekaüd kanununa göre ikrami
ycyc istihkak, bilfiil 30 sene hizmetle mukayyed 

i alup, gerçi Osman Bozkurdun 19 yaşını ikınal 
.tarihi olan 13 temmuz 1331 tarih)ndcn hizmette 
bulunuuğu nisan 936 sonuna kı•<.lar 40 sene 10 
ay geçmektc ise de bundan on üç gün takvim 
farkı ve muhtelif tarihler arasmda geçen cenıan 
ll sene sekiz ay on beş gün açık müddcti ilc 7 
ay 7 gün de maaşlı açık ınüddcti tenzil edilince 
bilfiil hizmetinin yirmi sekiz sene beş ay 25 gü
ne inhisar ettiği ve bu müddcte açık müddeti
nin nrsfı olan 3 ay 18 gün ile 3 ay on altı gün 
Milli mücadele zammı ve 6 sene 7 ay 28 gündl.'n 

' ibaret olan Yemen zammı ve 3 ay 5 gün d(' Rcne 
küsuru ilave edilnn•k suretilc kendisine 36 sene 
üzerinden maa.~ bağlandığı anlaşılmıştır .• \ncak 
bu iliiveler bilfiil hizmet mahiyetinde olmadığın
dan ve yukarıda da yazıldığı üzere ikraıniye al
mak için bilfiil otuz sene hizmet etmek mcşrut 
olup Osmanrn bilfiil hizmeti ise 30 seneden nok
san bulunduğundan kendisine ikramiye verilmc
sine knnunen inıkaıı görülmemiştir. Bu sebeble 



ı Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 

962 Şehid Ali karısı. 
ını:. Cemile ve çocukları. 

Orta nahiyesi Dodur
~a köyünden. 
Toııuzoğullarıııdan 

, • \lıın .. doğl u 

Çankırı. 

Arzuhal hulisaııı 

Şehid Aliden dolayı 
yetim maaşr bağlan
mamasından şikayet. 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

~-~~~ -·-- -~-~------~-~~-~==~-
' dileğinin yerine getirilemediğinden Osmana bil-

dirilmesine karar verildi. 
Karar No. K. '!'adıi 

730 31 - III . 19:3i 

Umumi harlıdc silah altına alınarak şehid düş
müş olan Ahmed oğlu Aliden dolayı kanum•n 
müstahik oldukları maaşın bağlanmanıasından 

şikayet eden Alinin eşi C('mile ile kızı ve 
oğluının Yüksek Reisliğc sunmuş oldukları ar
zuhal encümene verilmekle M. l\1. vekilietine gön
derilmişti. 

Oelen karşılıkta Alinin mcnsııh olduğu as
kerlik şubesindeki kiinyesi kaydinde, askere sev
kedildiğine ve intisap ettiği kıtaya dair bir kayid 
mcvcııd olmadığı ıı;ihi şehadcti hakkında da vc
kalot tekaüd şub('si zayiat cetvellerinde bir ka
yid bulunmadığı tcheyyün etmiştir. 

lcabı giirüşüldükt.e: 
Alinin gerek askere sevkedildiğine, gerek şe

hadetine dair resmi bir kayid bulunroadıkça 

aile~inc maaş tahsi~inc kanuni imkan bulunmadı
ğından bu cihetlcri tevsik cdebildikleri takdirde 
vekfılete müracaat etmPleri lüzıınıunuıı arzuhal 
sahibine aniatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

731 3İ . III . 1937 

2212 
2327 

Kamil Taylam~r. 
K urettinoğlu. 
Binhaşr. 

Haksız yc.re tekaüd 
: edildiğinden şikayet. 

Kanuni mevzulara ve cari usullere hiç uyma
yan bir tarzda tekaüde sevkedildiğinden ve saire
den bahsilc işinin incelenerek lıaoJ\Jkının meydana· 
~tkarıJ.masmı isteyen binbaşı Kfımil Taylaııcr ta
rafından Yüksek Rcisliğc sunulan arzuhal encii
ıııtmc verilmekle :\iilli Müdafaa vckalotinc giin
dPrilmişti. 

Altıncı kolordu nak
liye tabur kumandan-

i lığından mütekaid. 

i 
1 

.ı 

Uclcn karşılık üzerine vck•fılctten sorulan bazı 
' noktalar lıakkmda alınan tezkere okundu'ktan ve 

:\!illi :.\lüdafaa vekfıletindcn davet edilen salfihi-
1 y('tli müdürün nmliği izahlur dinl('tHlikten son-

ra lıu baptaki mevzuatla Kilmilin do~-yası gözden 
, geı;irildi. Kfımilin altıncı kor nakliye tabıırtı ko mu
! tanı ikt•nl934 yı lı b asla r·mda g·plen sit· il 1 i ndP ı·ü1lwsi 
1 

vazifesini Y'.ı.pamay~eağr ha.kkıudaki eksPriyet re-
yine giirc sicil talimatnamesinin 33 ncü maddosile 
1683 numaralı kanunun 3 ncü maddesinin D frk-
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2413 Rükncttin. 
2296 1 Emekli binbaşı. 

! 

1 

Etlik bağlarmda ln
ch·li eihcti No. 33 ev
de. 
Ankara. 

i 

Oğlunun askeri ınek- ' 
tebdL•n çıkımlmasm

dan şikayet. 

rası hü'kımüne tevfikan tekaüdlüğünün yüksek 
tasdikten gcı,:irildiği ve her ne kadar Kilmilin 
rüthesi vazifesini yapamayaeağına ckscriyetlc ka
rar verilmiş ise de bu gibiler hakkında ve-k-alet 
makamının mttlıtar amir olması Yük<ıCk Atıkeri 

şfıranrn 1934 yılı ic,:timarnda kararlaştmlmış ol
masına mehııi bu baptaki ekscriyet kararının o 

1 suretle tPkiimül ettiği anlaşılmıştır. 
lcabı görüşüldüktc : 

j 1076 numaralı kanunun 16 ncı maddesinde 
f ordudan ayrılnuş olanİarın tekrar muvazzaf sı
nıfa avdct edemeyeceklcri sari.h bir snrl•.ttc yazılı 
olmasma giire Kilmilin tokaüdlüğünün refine ika
mıni imkfın olmadığına ve şukadar ki son 1otkik 
merciinin bu baptaki kararında da gösterildiği 

üzere hudisinin ahlak noktasından olmayılı 

ancak idari kifayetsizliği bakımından tL'kaüd (•dil
miş olması hasl'bile bu muamelenin 2936 numa
ralı kanunun şümnlü hari{·inde kalma1:ta oldn-
ğuna ve keyfiyetin Kiimile de bu suretle bildiril
mesine karar verildi. 

Karer No. K. Tarihi 

732 31 ·III . 1937 

Oğlu :11dihi aııkcr olarak yotiştirnnck için Kon
ya ask<~ri orta mekıtebine kaydottirnniş olduğu 

halde hi~ bir makul Sl'bobe istiııwd cttirilnwmt•k 
surotilc :ınektcbdmı çıkarılacağını haıber aldığm

t!aııı 1baltsile bu hwksız muamekyt• meydan veril
nwmesi, mütckaid Binba.5ı RüknoNin ·tarafından 
Yüks"k lli•isliğe sunulup eneümenP verilcıı arzıtı

halde istenilmiı;ıtir. Bunun üzerine mrümene davet 
<ıdilen l\1. llL V<·kili C:ı·nPrııl Kilzırın (halp hazır 
olduğnı .halde bu mesclc müzakL•rc edildi·. 

llLelibin moktübtlen çıkarıbnası ·hi<; ıbir aılıliiki 

vaziycti~ıden mütcvcllid olmayiib an<·a,k -bu halb
daki talimatnamey<' giire moveud olması J.izım gc
lı•n Pvsaf ve şt•raiti taanamilc •haiz buhınmıı~ıı
sından ımü•tuvellid oldn1ğu anlıujılm121 w binaıma-
1<·~·-h cıırünwnN' talimatmım(' ıhilfıfma olarak bir 
karar itti!ııızma imkfııı .bulunmamış olma,kb key
fi~·etiıı bu suretle Riikncttinc bildirillll<).~i~ıc ka
rıır verildi. 

Karer No. K. Tarihi 

733 31 - III - 1937 



ii! ,-
~. 1 

~ z 1 

< 

Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları Y<•r 
_,....;,~~~ 

1222 1 Nuri. 
İ281 1 İzmir ihracat güm

! rüğü tapu mcmurla
rından. 

i 1\fütekaid. 
Bartın. 

2321 1 A. Hikmet Belge. 
232l- Orta okul fran~ızea 

öğretmeni. 

Ordu. 

2·1-

Arzuhal h~~liisası 

1 Eski tekaüd kanu
nuna göre tekaüd 
edildiğinden şikayet. 

Yanlış olarak eski 
tekaüd kanunu hü
kümlerine göre ma-

: aş bağlanmasından 

şikayet. 

Eııcümen kararı ve ne sebepten verildiği 

~~-~-~~--~·~-~~~ 

lstanbulda doğmuş ve doğum tarihi ele nü-
fus tezkeresinde -tek olarak yazılmış olmasından 

dolayı bu tarihi arabi addederek tekaiidünü o 

esasa istinaden eski alıkama göre yaptıklarından 
! şikay<'t eden Nurinin Yüksek Rt>isliğe sunmuş 
olduğu arzuhal encümene verilmekle Oümrük ve 
inlıisarlar vekaletine 'gönderilmişti. 

Gelen karşılık okıındulvtan ve enciimem• da
vet edilen Divanı muhasobat reisinin bu hıısul4-

taki kanuni mütaleası da dinlendiktcn sonra ica
bı g-üriişüldü: 

İstanbul nüfusuında tkayidli tük tarihler 7 ka
ııuııusani 329 tarihli Şftrayi devlet kararıııa ıı;ii-

1 re arabi addcclilmckte ve emsali hakkmdıı şim

diye kadar olan tatbikat ta bu suretle cPreyan 
etmektedir. Nurinin nüfus tezkeresinde ise do
ğum tarihinin tck olaraık (1.281 İstanbul) yazılı 

1 
olmasına göre resmi 12 - II - 1280 tarihinde doğ
dıığu anlaşılmıştır. Bu itiharla Nııri 1 - 12 - !)2!) 

da 65 yaşını doldurmuştur. Şu halde Nurinin 
1 • XII - 929 tarihinde vazifesine nihayc:>t ve
rilip tekaüde sevki lazım gelirken kendisi 
27 - V - 930 tarihine kadar vazifesinde cııılışmış 
ve memuriyct aylıklarını almıştır. Fazla çalıştığı 
müddetc aid aylıkları ücrPt sayılarak kendisine 
1 ·haziran 930 dan muieber olmak ÜzPrc tekaiirl 
aylığı bağlanmış ve yapılan muamele Dh·anı mu
·hıı.sebatça da o suretle tasdik kılınmıştır. Bina
enaleyh 1 - XII - 929 tarihinde 65 yaşını doldu
ran Nurinin 1 haziran 1930 da meriyete giren 
yeni tekaüd kanummun muvakkat n nci maddesi 
hükmüne göre bıı kanımdan istifade l'tmesinc 
imkfm ıı:örülmemiştir. Keyfiyetin bu suretle ken
disine aniatılmasına ·karar V<'rildi. 

Karar No. K. Tarihi 

734 31 - ın - 1937 

fst~bıüttıı i~ali sırasında Gülıhanl' askeri has
i tanl'sinde felçten todavi aLtında buluıııma..<ıından 

ve bu ~·nretle ılave!!' icah!'t Ptmemesinden dolayı 
heyeti mahsusaca askeri nislıeti kesilmiş ise de 

! .Ali karar heyeti .tarafJndan hakıkındaki bu ihillimün 
' kaldırılması üzerine, arzusu hilafına, tekaüde 
sevkedilmiş ve yeni tekaüd kanunu hükümlerine 
göre maaş bağlanması lazım gelirken eski hizrne-
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1390 1 Şerefettin Türkanıt. i Polislikten haksız ye-
1461 .~:ski polis rııınnuru. i re ~ıkarıldığından şi-

I No. :382. ! kayet. 
1 Otakçılar, Çayır çe- 1 

!ebi sokak No. 8 ev- i 
ıle. 

!stanbul- Eyüb. 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

tile Maarifte geçen muallimliği birleştirilerek 
mecmuunun lıaliğ olduğu yirmi yı•di sı•ııe Ü:t.ı•

rinden, evvelki hükümlere ıröre, maaş bağlanmış 
olduğundaıı ve saireden lıahsile bu yanlışlığın 
düzeltilnıcsini isteyen Orta okul Fransızca öğrt>t.
meııi Hiknıd Belgenin Yüksek Reisliğe sımmuş 
olduğu arzuhal, ı•ncümene verilmekle M. M. 
Vekilietine göııderil.mişti. 

('..elen karşılık okıındu ve icabı gi)rüşüldü: 

Hikmet hakkın<ln ki heyeti mahsusn karıırın ın 
Ali karar heyetince kaldırılması üzerine f1ı>nkur 
Başkanlığının lıu gibiler hakkmda yapılınasını 
tensib ettiği muameleye tevfikan Hikmet te em
sali veçhile tekaüde sevkedilmiş ve Heyeti mah
susa kararı tarihinden itibaren ve 16R3 sayılı 

tekaüd kanununun muvakkat 5 nci nıaddesinc 

tı>vfikan o tarihteki istihkakı veçhile ve tahsi
sata ,t<1bi olmıak suretilc kendisine maa.5 rtahsis kı
lınmıştır. Hikmetin arzuhalde bahsl'ttiği üzere 
Maarifteki hizmetine gelince: kendisiııt>, tckaüd 
mıııışı ilc ıııuullim ve müderrislik maıışlıırının 

bir zat uhdesiııde içtinıa edec!'ğine dair olan 900 
sayılı kanun hükmüne göre :n kiinuııuevvı·l 

1:341 tarihinden itibaren tekaüd ınauşı hağlun

makla beraber bu müddet zarfıııdaki hizmetler-
' den dolayı da memuriyet nınaşı v~ hundan baş
! ka altı sene harb zammı \'erilmiştir. Hikm~t 

hakkında hükümleri kati olaıı kııııunlar karşı-

' sıııda ha~ka sııretl{· nııHJJındP yapılınasına inıkiiıı 

olıııadığnıııı ve hinaenaleyh tatbik ı•<lileıı mua
melenin de düzeltilmesini rnucilı bir yolsuzluk 
bulunmadığının kendisine bildirilmesine karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

735 31- III- 1937 

İstanibul Emniyet mektebinin 43 ncü devre
sinden neşet ederek polisliık:te istihdaım edilmekte 
iıkcn meslekinden sobobsiz olara:k çıkaTildığından 
şikayet eden Şerefettiıı Türkanıtın Yüksek Re
isliğo sunmuş olduğu arzuılıal Encümcnc veril-

; mekle Dahiliye vekilietine gönderilmişti. 
Gelen kal'Şıhk okundu ve icaıbı görüşüldü: 

Ştırefettin, polis mCJll.urluğunda naımzet ola
i rak istihdam edilmiş ise de ibu mcslokte muvaf-
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1402 

1473 

l!i76 

.1596 

Raziye. 
Tapu :müdürü ölü l\Ie
med Cdadettin karısı. 
l\[alat~·anın Küçük 
Hüseyin B. 1\I. de 
nınkim 

:!\Ialatya. 

Ali Rıza. 
Eknıck-;i. 

l\1 .l\1. Hayatinin va
sisi: :\lahkpnıe zalııt 

kfıti])]ı•rinden. 

:\I am~. 

14 ncü maddesi mucibince kaydinin silindiği ve 
Şerefettin bilahare Devlet Şurasına müracaat 
otmesi üzerine deavi dairesince davasının r<.>ddc
ılildiği anlaşılmış ve deavi dairesi kararlarının 

maılıkeme kararları gibi kati ve nihai mallıiyettc 
olduğu Yüikook Meclisin 803 numaralı .kararı 

ikti!zasmdan olmasma göre ·bu iş ihBJk.kında Deavi 
dairesince verilen ikararın Ene.ümence tetkik ve 

, tadiline imkan bulunmamış olmakla aNnhal hak
: kmda Encümenoo yaprlaealk muamele olmadığı-

.... .i nın k@dWM~iWi,ilm~:?:' :~:~::i:•;M 
Maaşrnm arttırılma

sı Ye ikranıiye veril
mesi. 

Vasisi bulunduğu 

Hayatiye yetim ma
aşı tahsis kılrnıııama
srııdan şikayet. 

Malatya tapu müdürü iken ölen kocası Mah
mud Celalettinden dolayı bağlanan maaşm ·az ol
masına mabni geçinemediğinden baılısile lbu ımaıışın 

' arttırılım.a.'l!m ve ılrocasrnrn otuz seneden f·azla llı iz
: met etımesine göre de iikraımiye verilmesini iste-
! yen Raziyenin Yüıksek Reisliğe sunımuş olduğu 
. arzuihal Enciimene havale ediimdikle !Maliye ve-
1 kaletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icaıbı görüşüldü : 
Maihmud Celalettinin ö1m{'si üzerine ~i Ra~i

yeye 1 mayıs 1930 rtarihind~n itibaren o vaıkit cari 
' olan hükümlere göre müRt·ahik olduğu maaşm 

taıhsis kılındığı anlaşılınasma ve 1683 numaralı 
. kanunun ise haziran 1930 ıtarillıinden mutaber olub 
: mütekaddim tahsisl{'re tesiri olamaya~ağına ve 
i ıkanun dıı;nnda muaımele yapılması da k-albil olma
: ımasına göre dileği v~ile ne maaşının arttırıl-

ınasma ne de iikramiye verilmesine imkan olma
dığınrn Raziyeye anlatılınasma !karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

737 31 -III- 1937 

Maraı:ı asliye mahkem('si aza miihizimi ik~n 
ölen Mustafa NaFmin evladlığı Hayatiye yetim 
ınaaşı tahsis edilmediği gibi bir ikramiye de ve
rilnwdiğinden ve halbuki Mıı~'tııfa Kaim sağlığın
da Hayatiyi evladlık yaparak nüfus kütüğüne de 

: o sur('f)c kayde-ttirmiş olduğundan bahsilc bu ço
l cuğun kanıınİ olan lıalııkınrıı verilmesini isteyen 
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1051 Ihtiyar lıl'~'l'ti. 
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.r,rzuhııl hulasası 

Mııradlı muhtıır in
tihabınııı yolsuzlu
ğundan şikayet. 

}i;ncümen kararı ve ne sebepten verildiği 

vasisi Ali Rızanın Yüksek Reisliğe sunmuş oldu
ğu arzuhal eneümene verilmekle Adiiye vekiUc
tine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve ieabı giirüııüldü 
1683 ııumarıılı tclmüd kanununun 48 ıwi mad

desi kimlere dul ve yetim maaşı tahsis kılıııacağr
nr sarilı olarak göstermekte ve bu maddede ev
ladlıktan bahscdHnıemekte olmasına giirı• Hayati
ye ne yetinı maaşı tahsisine ne de ikramiyc ve-

! rilmesirıo imkan bulımmamıı;; ve csascıı arzuhal sa
Jıiıbinin bu hususta Şfırayi devietP de mürm•aıı.t 

' etmesi üzerine ayni scbebll•n dolayı dcavi daire
since davasının roodcdildiği anlaşılmış olmasma 
vo deavi dairesi kararlarrııın mah.kmııc kurarları 
gibi kati ve nihai malıiyı•ttı• olduğu '{ü•ksı•k 1\lı·e

lisin 803 numaralı J<ararik tı•yid Pdilnıiş bulun
masına göre bu husustaki kararın !.'ncümcnce tci
kik ve tadil edilomiyeccğiniıı ve binaı•nall'ylı, di
lcğinin yerine getirilmesi kaıınn<'n mümkün ol-
madığımn Ali Rızaya bilılirilmrsiııe karar Vl'· 

ri !di. 
Karar No. K. Tarihi 

738 :n -m -1 !l:l7 

Murath na.lıiycsindc yapılan muhtar iııtiha

bının yolsuz bir surot1e cereyan ettiğinden şika
yet eden Salih ve arkadaşlarının Yüksek R..isliğe 
çeknı.iıı oldukları tel yazısı encümene wrilm(•klc 
ke~'fi~'ct Dahiliye vekilietine yazılmıştı. 

Gelen ika:rşılık okundu ve icabı görüııüldü: 
.Muratlı nahiycsinin 935 senesine aid olduğu 

anlaşılan ınıılıtar intihabınııı kanun ve niwıııııı 

emrottiği surette ya,pıldığı w nalıiye müdürüne 
bu hususta isnad edilen suı; sabit olmadığıııdan 
Çorlu Imzası i<lare lıeyctineP mcııi mulıakPm<•sinc 
karar verildiği anlaşılmış olmakla bu husmıtaki 
şikayetlerinin yerinde olmadığının tı·lgra.f salıib

Jıorin{' bildiı-ilml'sine karar verildi. 
Karar No. K. 'l'arihi 

739 31 -lll- 1937 
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:\lcnwd Hazim. 
Kozyatağı Tekkı> so
kak No. 48 evde. 
İstanbul - Erenkiiy. 

1\fcmcd Niyazi. 
Balıriyc binbaşılığm

dıııı ınütckaid Şeyh 

Osman vakfnım mü
tevclliRİ. 

İstasyon caddesinde 
No. 33 evde. 
fstan hul - Kızıl top
rak. 
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Malfıliyeti üzerinden VilliZife esnasında gözünden malul olmasından 
tckaüd maa~ı bağ- · dolayı kendisine maluliye-li üzerinden ıt&aüd ma
lanması. , w;ıı truhsisi liiızımgeliııkcn ·bu ciıhet nazara almnıa

dığmdan balhsilc kanuni hrukkının verilmesini 
isteyen pıolis memuru 1\ieınt.xl. Hazimin Yilide 
Reisliğe sunmuş olduğu arzuıhııl Enciimenc ve
rilmeılde Daıhiliye vckil.Miııe gönderilınişti. 

Gelen karşılıık ok undu ve icalbı ıgörii.~üldü: 

Memed Hazimin vazifeden mütcvcllid oldıı
ğunu iddia ettiği malfıliyl;t.inin Sıhhat ve fçtiınni 
muavenet vekilietince izaıh edilen fenni s~beblere 

i istinaden ıkabul odilmcnıiı;ı olmıısına ve lbu gibi 
IJ:ı.ususların .tetlkik ve ıtayini salahiyeti ıkanuncn 

bu vokiHetc mevdu oLmasına binaen buradan ve
rilen ıkarar hilafma olarak kendisine :malfıliyet 

üzerinden maw;ı tahsisine imkan olmadığının Ha
·z~ma anla;tılmasma karar verildi. 

__ 1 Karar No. K. Tarihi 

740 31 ·III- 1937 
---------- ~---------------

Şeyh Osman vakfının 1 

muhasebesi için Ev- . 
kaf idaresince mu
rakahl' hakkı alındı-

Şeyh Osman vakfı mütcvellsi Niyazi tarafm-
dan Yüksek Rl'isliğe sunulup enciimcnc Ycı~len 
arzuhalde: bu vakfın muhasebesi evvel ce hi<: hir 
harç ve mürettebatı Hazine alınmadan ha.'lbi 
olarak rüyet edildiği halde son zamanlarda mu
rakabe hakkı almmakta olduğundan ve bu ise 
salahiyeti haricinde olarak vakıflar müdürünün 
tefsiri mahiyette verdiği bir karara istinad Pt-

ğından şikayet. 

: tirildiğinden şikayet olunmaktadır. 
Bu arzuhalin vafrklar umum müdürlüğüne 

gönderilmesi üzerine gelen karşılık okundu ve 
irabı görüşüldü: 

Arzuhal sahibinin bu husus hakkınıla Ştıra

yi Devlete de müracaat ederek adari dava a<:tı

ğı anla.~ılnuş ve Dl'avi dairrsi kaza\ vazife gören 
ınüstakil mahkeme sıbt ve salahiyctini haiz ol
duğu Yüksek Meclisin 803 numaralı kararilc tP
yid edilmiş olmasma göre Şfıraca tetkik edilmiş 
veya edilmektc bulunmuş olan bu arzııhnl mııh· 

teviyatmı encümenimıizin ayrıca tPtldk V<' hıı hıı

susta bir karar ittihaz rtmPsine imkan hıılunma
mış olmakla keyfiyetin Niyaziyc bHdirihııcsine 
karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

741 31 - lll - 1937 
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Hamid. 
KO<'aeli valisi. 

Arzuhal hulisalı ı Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

-- ~ ~~---~~--L~·-="~-~~~=~~~=-~-----~-~-~---~ 
163 numaralı teisir ' Ankamda emniyeti umrnniye müdürü iken 
kararından istifade- İstanbul belediyesine geç«.>rek bir müddet 9 000 
,inin tı•mini. ve 10 000 kuruş ıııaaşlarla belediye ı·eis ınuavin-

liğinde bulunduılda nsaura Kooadi valiliğine ta
yiıı kılıııdığmdan ve Dahiliye vekfı!dıııd(• ı<oıı 

uıeınuriyeti ise Bınniyeti uıuuıniye müdürlüğü 

olmasına göre Yüksek Meclisin, hndi vaziyetine 
, uygun olan, 16a sayılı tefsir kararından istifade 
' ettirilıııesini ve binaenaleyh Emniyet işleri rum um 

1 
müdürlüğü derecesiııJc maaş verilmesini istediği 

! halde bu Jileği ııazara alıııınaJığından uahsile 
ı işinin incelenerek hakknıın meydana çıkarılma-

sıııı isteyen HaıniJin Yüksek Reisliğe sunmuş 

oluuğu arzuhal, encüıııı•ne verilmekle keyfiyet 
Dahiliye vekaletinden sorulıııuştu. 

Gelen karşılık ta: 
Hamid, evvelce Bınniyeti uıııuıııiye müdüı-lü

ğünde uulunmuş oluu, şimdi ise valilikte uulun
makta olduğundan ve bir memurun evvelce ay
ni derecede olmayan bir vazifede bulunmamış 

iken şimdi 163 numaralı tefsir kararına dayana
rak nıükteseb hak iddiasma nınhal olmadığı gibi 
Hamidin bulunduğu za.ınan Emniyeti umunıiye 
müJürlüğü her ne kadar ayni vazife ve salahi
yetle mücehhez idisede umuııı müdürlük olma
masıı~a göre ıııemuriyet unvanı rıoktasmdan da 
vaziyeti bu tefsir kararınııı şümulü haricinde 
görülmekte uulunduğuııdaıı Ye şimdiki emniyet 
işleri umuııı müdürü ile o zamanki Emniyeti 
umunıiye müdürünü derece ve unvan itibarile 
ayni olarak kabul etmek doğru olamayacağın
dan bahsile vaki iddianın tefsir kararıııa uygun 
bulunmadığı bildirilmiştir. 

!ca bı görüşüldüktc : 
1700 sayılı Dahiliye memurları kanunu, mer

kezde müsteşarı birinci ve umumi müdürleri 
ikinci derecede ve vilftyetlerde ise umumi müfet
ti~l••ri birinci ve valileri ikinci derecede göster-

! mektedir. Bıtı karıunun birinci maddesinin son 
fıkrasıııda da : vali ve kaymakanıların kendi 
derece n• maaşlarile umumi müdür ve şube ıııü
dürlüklerine tayin kılıııauilecekleri yazılı hu
luiLınaktadır. Vekiilet ise bu hükme istinad ede
rek bir valiyi Emniyeti umuıııiye müdürlüğüne 
ve bir Emniyeti uıııunıiye müdürünü de valiliğe 
nakil ve tayin etmek gibi tahvil ve İcralarda 
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ı Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
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buluillllluştur. Bu itlbarlıa ayni vekillete bağlı bu
lıı.ıınan ve vekiilot mornurları ha.kk.Lııda:ki kanunda 
ayni derecede oldukları rtasrih edik'll bu iki 
momuriyeti bir~birinin tam ve muadili addel-

1 mek kanurma hükmüne rtamamile u~gun görül
lruıkte ve : :ıthikat ta bu yolda eereyan ü!.mekte
dir. Bundan dolayı nıkiilotin bu noktaya temas 
eden mütale.ası varid ·buLwrmiiJffiaktadır. 

Hamidin Emniyeti uıınumiye müdürlüğünde 

buluııımasrna mobni ~imdiki Emniyet ~leri urnUilll 
müdürünün o zamanki ~mniyoti urnumiye müdü
rünün derece ve uınvanı itibarile ayni olmadığl 
hakıkındaki iddiaya gelince: 1341 senesi bütçesi
nin 152 nci faslrnda, l~mniyeti umumiye müdüri
yetinde bir muavinl~k ihdası kaıbul huyurulmuş 

ve burıa aid esbwbı mucibe maııba.tasıooa ise: (Em
niyeti umurniyc müdüriyütince, muamelWt:m in
dcttetkik anlruıılan kesret ve clıcmmiyetinc meb
ni bir müdüvü umUllli mUıavinliği ilavesi) aynen 
zikredilıniş olması, Emniyeti unıumiye müdür
lüğü ile Emniyet işleri umum müdürlüğünün . 

' vazife, salahiyet, mesuliyet ve t~şkiliit itibarile 
yokdiğerinden farkı olmadığı gibi, unvan nok
tasından da biribirinin ayni olub sonradan ya
pılan bu değişikliğin kelime ve terkib farkından 
ibaret olduğunu sarih olarak göstermektedir. 
Esasen vekaletin karşılığında da o zamanki 
müdürün ayni vazife ve salfıhiyetle müeehlıez 

olduğu kabul ve tasrih edilmiştir. 

Yukarıda da bahsi g·eçen 163 numaralı tefsir 
kararında ise: (maaşa tm tevhid ve teadülü hak
kmdaki kanuna ırıerbut kadro cetvelinde tasrih 
edilen bir memuriyette evvel ce ıbnLunmuş olan
lara hu kanunun neşrinden sonra ayni memuri
yete veya ayni derecenin tam muadili bir me
muriyete tayin olundukları takdirde o derece 
için tesbit edilen maaşları alırlar) diye yazılı 

olmasma göre vekaletçe, Hamidin bu tefsir ka
rııı·ına dayımarak mükteseb hak iddiasına ırıahal 
olınadrğrna dair vekilietin karşılrğrnda serdedi
len noktai nazarda da isabet görülmemekte ve 
bilfıkis bu tefsir, Hamide sarih bir hak bahşet
mektedir. 

Binaenaleyh vekilietin bu husustaki noktai 
nazarında da isabet görülmemiştir. Bu takdire 
göre Hamidin bu tefsir hükmünden istifadl'si-
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1360 Celal Haydar. 
1427 Miiddt•inmumi 

vini. 
Erzincan. 

nıua-

1476 
1555 

ı 
1 

ı 

Safiye. 
Cağaloğlunda. 

Nnru Osmaniye cad
desinde No. 3 Baha 
B. apartımanrndn 3. 
katta No. 3. 
!stanbul. 

Haksız olarak isteni
len para cezasının 

ıılııınıamasr hakkında : 

Kocasının mevkuf 
kaldığı müddete aid 
yetiııı maaşının ve
rilmemesinden şika

yı>t. 

ne matuf olan dileğinin aynen kabulüne ve key
fiyl•tiıı vckiilete bildirilmekle beraber Hamide de 
anlatılınasına karar verildi. 

Karaı· No. K. Tarihi 

742 31- III -1937 

~I.ütemadi mrşgnliyet arasında daha evvel as
kerlik şıılwsiıır müracaatc imkan bıılamayarak 
mnayy<'n müddl'lin son günü postaneye bıraktığı 
bir mektııbla bu vazifeyi ifa ettiği halde kendi
sinden 50 lira para cezası istenmektc olduğun
dan ve saireden bahsile bu cezanın alınmaması 

ha:kkrnda Erzincan müddei umumi muavini Ot>
liil Baydarrn Yi1ksek Reisliğe sunmuş olduğu ar
zulıal C'neünıt•ııe wrilınekle Milli Mlüdafaa vekii
l!'tiııC' gönderilmişti. 

Gelen karşılık oku nd u ve icıı:bı görüşüldü: 

Ceh\liıı kanımen muayyen olan yoklama müd
deti soııuııa kadar askerlik şubesine gitmediği gi
bi yazı ilc de müracaat l'tmclliği ve ancaık arzuha
linde de yazılı olduğu üzcı·e müdd~in son günü 
akşamı posta memurlarının po;ıtancdc bulunma
d klnı·r zanıandn. ~·;.nıi ınH.''iaİ -.:na1 indı·ıı ~·oııt·H po!-oi

tancye bir mı:ıktub bırakmış ve bu mektubun da 
üç gün sonra askerlik şubPsine gitmiş olduğu an
laşılmasına göre istenilen para cezasının 1076 sa
yılr ·kanunun 10 ncu maddesi hükmüne tamamile 
uygun bulunduğu görülmüş ve binaenaleyh, Cc
liilin bu husustaki itiraz ve şikiiyeti de yerinde 
bulunmamış olmakla bu cezanın kaldırılmasına 

kanuncn imkan olmadığının kl'ndisiıH' bildirilmc
sine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

743 31- III- 1937 

Kocası Pinarhisar eski müdürü Niyazinin 
mahkfımiyeti hasebile hapiste bulunduğu müd
detçe kendisine maaş verilmiş olup, an<>ak tevki
fi tarihinden mahkfımiyet kararının Tem~'iz mah
kemesince tasdiki tarihine kadar gl'çcn yirmi ay 
aylık verilmediğinden ve bunun için Şfırayi 

devlotc müracaat etmiş ise de oraea da davasının 
reddine karar verilmiş olduğundan vt• halbuki 
bu karar da kanunun ruhuna uygun almadığın-
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' dan bahsile keyfiyetin tetkikile hakkının veril-
mesini isteyen Safiyenin Yüksek Hcisliğe sunmuş 
olduğu arzuhal encümcne verimekle okıındu ve 
icabı görüşüldü: 

Şfırayi devlet Dcavi dairesinin kazai vazife 
gören müstakil mahkeme sıfat ve saliihiyetile ınü
cehhez olduğu Yüksek Meclisin 803 numaralı ka
rarı iktizasmdan olmasına göre bu daireden çı

kan kararların cncümenimizce tetkik ve tadiline 
ve binaenalc}"h Safiyenin dileğinin tcrviciııe im
kan bulunmamış olmakla keyfiyetin kendisine 
anlatılınasma karar verildi. 

Karar No. K. Tıırilıi 

744 31 . m - 1937 

1336 Fatma. Kanuni mükafatın Altı çocuk sahibi olduğundan bahislc ka-
1402 Leon biraderi Abdur- verilmesi hakkında. nunen müstalıak olduğu ıııükfıfatm verilmesini 

1]6;) 

1222 

1:{!1:1 

1466 

rabman refikası Kıı
vuloğlu edildı manc
visi Hüseyin kızı. 
Dere mahallesinden 
Isparta 

M. Reşad Timoçin. 
Siiıner bank bez fab
rikası dokumn kıs

mında usta. 
Kayseri. 

Sümcr bank tarafm
dan verilen harcıra

lıın geri alınmasın

dım şik~y!'t. 

isteyen Fatmanııı lspartadaı.ı göndermiş olduğu 

arzuhal encüıncnc Ycrilıııcklc Sıhhat "" l~tiınai 
Muaveııct Yckıilctiııe gönderilmişti. 

Uelcn kıırşıhk okundu ve icabı görüşüldü: 
F'atmanın bu para müki.ıfatım almak ic;in ya-' 

pılmasr liiznıı gelen muamelenin noksan olmasm
dan dolayı ikmali hususuıııın vckfıletten ken
di~iııı· hildirildiği Ye hu ınııaıneiPnirı ikınalindı·n 

soıını sİrası gelineı• kanuni hakkı olan Inı para ınü
kiıfatııım kımdisine gönderileceği anla~ılmış ol
makla keyfiyetin lıu sur!'tlc F'atma~·a hildirilıne
sinc kııı·ar wrildi. 

Karar No. K. tarihi 

745 31-lii- l!l:37 

Hiiııwr hank tarafından Sov~·l't Rusyada ik
mali tahsil ~derek şimdi Kıı~·sf'ı·i il!'ı fabrikasm
da <:alışnıakta is<' de kendisinin Inıraya gelnıcHi 

iı:in verilen l!J lirn :>!l kııı·uş lıaı·ı·ırahm hu kerrc 
istirdadııııı kr~·anı edildiğinden şikfı~·l't Pc!Pıı Re
şad 'l'iıııo~iııiıı YüksPk Rcisliğt> sıınınuş olduğu 

arzuhal encüıncm• verilıneklı• ke~·fi~·ct İktısad vc
killctinden ~orulmuştu. 

Hcl en karşılık okıındu ve ieahı giiriişülrlii: 

ltt>şadııı, Hııs.nııla staji~·er olarak Inı hıııduğıı 

sınııla tııalıhiidii hilfıfıııa, tchligata mııg-ayir harı•
kı•t ı•tnu•siııden dulayı dedıal oradaki stajiyer-
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Rs. 
Giresun 

1. Sökrncn 

Çorıılı 

lh.wııı. K1ırtkan 

Zonguldak 
R. Dinç 

ı 
1 

M. M. 
İstanbul 

Z. Karamursal 

Denizli 
.~efik Tiirsa11 

·•·=·='· =-~-o======="~••==="·====· ---

Ka. 
Samsun 
M. Ulaş 

Gazi.Aııh•h 

M. Şrıhi7l 

liğine nihayet verilerek buraya celbedilmiş ve 
kendisiıllıı dileği üzerine Kayseri fabrikasına 

işci olarak giiııdcrilıui~ olduğu ve ııııcak fabrikada 
istihdam edilen u~ta ve usta namzetlerine harcı
rah verilmesi baııkaca kabul edilmiş iken işc~i olarak 
Kayseriye giden Reşadın selıvcn ust>ı muavini 

, addedilerek mahallince kendisine lıarcıralı ve
rildiği tahakkuk etmesi üzerine lıu paranııı is
tirdadma kıyam edildiği aıılıışılımş ve lıu gibi
lere harcıruh \'erilmemesi falırikaca nıüttelıaz 

usul icabından olması itibari!<' şikayettc isalıet 

görülmemiş olduğundan keyfi~·etiıı Rcı;ıııda bil
dirilmesine karar wrildi. 

Karaı· No. K. tarihi 

Amasya 
!smail l/akkı. Mumcu 

Ordu 

746 :n - III- 1937 . 

Bursa 
.lf. Prhnıi Geı·ı;e~·er 

!stanbul 
.-l. Baı·las 1 sıııa;il Çama.~ 

Sıvas 
Y.iyrı 
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Arzuhal hulAsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

1312 

1276 

Şevket Dinçer. 
Şükrüoğlu. 

K. D. Ereğli As. Ş. 

Mu. memuru müsta
fi. 
Piyade yüzbaşı. 
Karadeniz Ereğlisi. 

ı 
1 

Tekrar muvazzaf ola
rak orduda istihda
ııu. 

Asabt bir :rahatsızlığm W5irile yüzbaşıirktan 

istifa etmiş ve tekrar müracaati üzerine Ereğli , 
askerlik şubesi muMilelat :ınemurluğuna tayin 
!kılınmış olduğundan bahsile bu memurlukta mu
vazzaf olarak istiıhdMilmı isteyen Şevkinin Yük
sek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal Encümene 
verilmekle M. M. V eliilletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık oku nd u ve icaıbr görüşüldü: 
1076 sayılı kanunun 16 ncı maddesi : Ordu

dan her ne suretle olursa olsun ayrılanların tek
rar muvazzaf smrfa nakillerine imkan brrakma
ımaJcta olmasma göre dileğinin yerine getirilımesi 
kabil olmadrğmm ve şu kadar ki, Şev'kinin halen 
ve aıtiyen vücudünden istifade edilmesi mümkün 
olduğu taıkdirde ayni kanunun 29 ncu madde-

ı 
sine tevfikan, yedek yaşııu tamamlaymeaya ka
dar, rütbesi muhassasatile istihdam edilmek 
üzere tekiifte bulunmasrnm bağlı bulunduğu kor
komutanlığına vekaletçe yazılmış olduğunun Şev
lı:iye ibildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

747 1- IV -1937 

4 __ ·~-~~~lkadir~~~;~~-~~· Eytam sandığındaki- -- Ken_d_il_e~:~-aid-~1-:r~--v:~t-il_e_S-el-an_ilı:_E_;_ 
4 Ali. paralarm verilmesi. tam sandiğina yatırılmrıı olan paralarının veril-

l Hüseyin Hüsnü mah-1 mesini isteyen Abdülkadir ve Seyid Alinin Yük-
dumları. 1 sek Reisliğe sunmuş oldukları arzuhalin encü-
Şeyh Sinan mahalle- ! mene tevdi kılınması üzerine Hariciye ve Maliye 
sinde No. 9 evde Se- f vekaletlerile bu hususta cereyan eden muha-bere 
lanik muhacirlerin
den. 
Burdur. 

1

' sonunda Maliye vekilietinden alınan tzkerc okun-
du ve icabı görüşüldü: 

Eytam sandıkları tesfiye komisyonundan 
Hazineye devredilmiş olan paranın İstanbul mal-

I 
sandığına teslim edildiği yapılan tahkikattan 
anlaşılınasma mebni arzuhal sahibierinin aid ol
duğu mahkemeden alacakları veraset ilamma 
müsteniden İstanbul muhasebeciliğine müracaat 
etmeleri lazım geleceğinin kendilerine anlatıl

roasma karar verildi. 
Karar No. K. Tarihi 

748 1 - IV - 1937 
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.A. Tevfik. 
Kemerburgaz nahi
yesi sabık müdürü. 
Küçükpazar mekteb 
S. No. 7. 
İstanbul. 
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Arzuhal hulisası 1 Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
ı 

i Bir memuriyete tayi
ni ve açık maaııı ve
rilmesi. 

. Kemel'burga.z nahiyesi ımüdiriyetinden tasfi
yeye tabi tutıılmıısı üzerine Şılrayi devlete açtığı 
uava neticesillde tastıycsı reıcuaıııııı ıse uc ue
nüz bir memuriyete tayin kılınmadığından bahsile 
bir vazifeye tayinile beraber tasfiyesinin kaldı
rıldğı ·tarihten ıtibaren de kendisine açık ınaaşı: 
verilmesini isteyen A. Tevfiğin Yüksek Reisliğe 

1 sunduğu arzunal J!;ncüınene verilmekle Da.lıiliye 
vekal.etine gönderilınişti. 

Gelen karşılık okundu ve icaO:ıı göriişüldü: 
A. Tevfiğin 1292 doğumlu ol.m.asmdan dolayı 

2169 numaralı ıkanuna göre tekrar nahiye mü
dürlüğüne tayinine iınkan görüleıneyerek Bakır
köy kazasma bağlı .Ma.h.m.udbey nıı.hiyesi talırıra.t 
katibliğine tayin edildiği anla.pl.rııış ve Tevfiğin 
istediği a.çik maaşma gelınce: Tasfiyesi ref edi
lenlere ıı.ç:ık maaşı veril.m.esine dair mevzu bir 
hüküm olmamasına göre bu dileğinin yerine geti
rilmesıne imıkB..n bulunmamış olıııa.kla keyfiyetin 

h.arar l'<o. K. Tarihi 

1 

kendisine bildirilmesine karar verildi 

--1----------, __ l 749 ___ :_~~~93~ 
2351 1 M. Cemalettin Tezer. 1 Tekaüdüne sebeb gös- 1 1929 senesinde Harbiye okulu subayı ıkursu 
2474- .Askeri Fb. U. M. fen ! terilen kaydin, üze- 1 tahsilinde iken haksız yere idari ve ilmi kifayet-

şubesi evrak memuru rinden kaldırılınası. · sizliği bakımından .tekaüde sevkedildiğinden ve 
emekli teğmen. ! halen askeri fabrikalarda istihdam edilmekte ol-
Ankara. 1 duğ~~dan balıisle gertık iııtikb~line, gerek terfi ve 

, terfihınc matuf hususlarda zafa sebeb acidedilen 
bu kaydin üzerinden kaldırılmasını isteyen Ce
malettinin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzu
hal eneüınene verilmekle .Milli Müdafaa vek.ıl.le

tine gönderilmi~ti. Gelen karşılık okundu ve ica
bı görüşüldü: 

Noksan talısilli subaylardan olan Cemalettinin 
tahsil devresinde devamsızlığı hasebile ahlak nu
marasnn kaybetmesine mebni liyakatsizlik nokta
sından 14 mart 1930 tarihinde tekaüd edilmiş 

olduğu ve yapılan muamelenin haksızlığından 

ve malı1liyetinden dolayı o v31kit Şurayi devlete 
a.çtığı dava neticesinde davasıııın reddedildiği gi
bi son tetkik merciine yaptığı müracaat sonunda 
da yapılan muamelenin kanuni ve doğru olduğu
na ve ancak ahlak noktasından hükmen veya 
sicillen tekaüd edilmediği cihetle 2936 sayılı 
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69 Nafiye. 
-71 --, l;lelıid K{•ıııalin ana-

l sı. 
Kalamrşta iske~ sı

rasında Y orgi apar
trmanında. 

İstanbul. 

i 
i 

ı 
: 

------~.=.=c:..= . ..=· =-=.:..-=o= 

' kanunuıı şümulü haricinde kaldığına karar veril
diği ve bu karara istinaden kendisinin Askeri 
fabrikalarda ücretle istihdam edilmektc bulundu
ğu anlaşılmıştır. Ccm-alcHinin telmüdünü İstil
zam eden kaydin ortadan kaldırılmasını mucib bir 
sebeb görülmomesine ve esascn Devlot ştirası dea vi 
dairesi kararlarmlll kati ve nihai mahiyette• oldu
ğu Yüksek Meclisin 803 numaralı kar;ırile teyid 
edilmesi itibarile 1bu daire kararlarının encümcn
,ce tadil Ye tctkikine imkan bulunmanıasma bina
en arzuhali -hakkında yapılacak muamele olmadı· 
ğının Cemalettinc aniatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

750 1 - IV - 1937 
~----·------

Oğlu şehid Kemal- Bogazlıyan kaymakamı iken şehid olan oğlu 
den dolayı maaş ve- Kcmalin eşi ile ~ocuklarınıı vatani hizmet terti
rilıneıri. binden maaş bağlanıırak idareleri temin edildiği 

halıle kendisine bir şey verilmemesinJen dolayı 
muhtaç bir halde kaldığından bahsile ikdarını 

isteyen Nafiyenin Yüksek Reisliğe sunmuş ol
duğu arzuhal eııcünıene verilmekle okundu ve 
icabı görüşüldü: 

Şehid Kemalin eşilc ~~ukl<ı.rına ana-aş bağlan
masını kaıhul eden 271 numal'alı kıa.nıuillda validesi 

1 

: iba.!ısedi.hneıniş olmasına ve ml'vzuat drşmıda maaş 
verilmesi ise ık~bil olmama:mıa göre dileğinin 
tervicine encümcnce imkan olmadığının Nafiyeye 
aıılatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

751 1 - IV- 1937 
---1-----------------1--------------------- ------------------------ -----
1096 i Hafız Faik. 
1151 : Duacıoğlu. 

! Cchrail mahallesi. 
Kastamonu. 

Ebe Emriyeye kefa. 
!etinden dolayı iste-
nilen tuzminatm alın- · 
maması. 

Ebe talebe yurdunda tahsil ettirilen ebp Em
riyenin taahhüdü veçlıilc tayin edilen mahalle 
gitmeMen istiııkiif etmesi üzerine mdı:tcp mas
raflarının, kefaleti hasebile kendisinden isten
mektc olduğundan bahisle istitafı havi Duamoğlu 
Faik tarafından Yüksek Reisliğe sunulaıı arzu
hal, encümene verilmekle Sıhh.at ve içti:mai mn
a venet vckaletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okunuuktan ve encümene ve
Mletten davet edilen salahiyetli zatm verdiği 
izahlar da dinlendikten sonra icabı görüşüldü. 
Faik tarafından daha evvel Şılrayı devlet De-
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700 

746 

Hüseyin. 
l\I ııstafaoğlu. 
~rfsi Akköy köyün
den. 
Giresun. 

·-l-------i-
ı437 ! 

ı5s2-

Halis Şazi. 

Bckiroğlu. 

Di§Çi. 
Trabzon. 

ı avi dairesine müracaat edildiği arzuhali mün
dcricatından ve kendisinin sonradan mahkcınt•ye 
müracaat ederek evrakının temyizc gittiği de 
yapılan tetkikattan anla~ılmasma göre mahkc-· 
meye intikal ederek lmnuni seyrini takib etmiş 
olan bu dilek hakkında em·ünwnce yapılacak mu
amele olmadığrnm ve temyiz malıkcmosiıı in tct
kikatı neticesi neyi amir ise bunun infazı zaruri 

1 bulunduğundan Faikc anlairlmıasına karar ve
lrildi. 
ı 

Karar No. K. Tarihi 

752 ı - IV - 1937 

Giresun vakıflar ida- j Giresunun Akköy karyesinden Mustafaoğlu 
resine olan borcunun i Hüseyinin Yüksek Reisliğe sıınub encümene ve
temdidi. ' rilen arzuhalinde : Giresun vakıflar idaresinden 

aldığı bin lirayı, fıııılık mahsulünün para etıııe
mesi dolayısite veremediğinden lıahsile borcu
nun terndidini isteıııektt>dir. 

Di§Çilik ruhsatname
si verilmesi. 

Bu arzuhalin vakıflar uınuın müdürlüğüne 

gönderilmesi üzerin(• gelen karşılık okuııdu ve 
icabı görüşüldü: 

Kendisinin arzuhalindeki ifadeleri nazara alı
narak yedi sene zarfında ödenmesi veya resül
malin bir kısmını vermiş olması liıznn gelen bu 
borç için Hüseyine azami teshiliıt ve muavenet 
gösterilmek üzere borcuııuıı teıııdidi cihetine 
gi<lilmiş ise de bu balıdaki talimatnameye göre 
her halde verilmesi liızrın gelen birikmiş faiz ile 
henüz hiç verilmeyen resülmalin yüzde onunu 
olsun verrneğe Hüseyinin yanaşmadığı anlaşıl

mış ve talimatnamenin azami nıüsaadesi hari
cinde bir muamele yapılamayacağma göre bu 
vaziyet karşısında lıoı·cunuıı imhaline imkan 
bulunmamış oluıakla keyfiyetin Hüseyine bildi
rilmeMine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

753 ı- IV -1937 

22 sene müstaki l olarak dişçiliktı• ~alışıııış 

olduğu halde hastalık dolayisilc vaktilc açılan 
kursa girenıcmiş olduğundan bahsilc kendisine 
rulısatnam!' verilmesinin teminini i~teyPn Halis 
Şazinin Trabzondan Yüksek Reisliğe sunmuş ol-



-38-
Iii ] Arzuhal verenlerin 1 

1 z : adı, sam ve otur-
~ d ukları yer 
='===='===~ 

Arzuhal hulii.ııası ' Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

duğu arzuhal encüınene verilmekle i::!ıhlıat ve iç
timai ıııuavenet veM.J.etine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı goruşüldü: 
1-! nisan lU:o!il tarihinde neşredilen taoatıet ve 

1 şuabatı sanatlarının tarzı icı·ası hakkındaki ka
! nunun 32 nci maddesi mucibince pratik dişcilerin 

vesika alınak üzere kanunun neşri tarihinden iti-
baren üç ay zarfmda vekil.lete müracaat etmiş 
olmaları liizımgeldiği halde Halis Şazinin bu 
müddeti geçirdikten sonra müracaat etmiş olma
ııma ve kanunun bu ııarahatine karşı aradan do
kuz sene geçtikten sonra muamele yapılınası da 
mümkün olmamasına göre dileği yerine getirile
meyeceğinin Halis Şaziyc bildirilmesine karar 
verildi. 

Karar No. K. tarihi 

754 
: 1 

1- IV -1937 
---1~~--------r ----

1438 ı Rifat. : Yine eski memuri-
isıı-: Paşa limanı 103 nu- : yetine getirilmesi. 

' maralı yalıda müte-
kaid. 
İstanbul - Üsküdar. i 

l.t.i.IAfçdar zamanında sebesiz olarak hizmet-
i ten çıkarıldığından ve şimdiye kadar kendisine 
maaşu bir iş verilmediğınden ba.hsrle eski vazi
fesine tayinini isteyen Rifat tarafından Yüksek 
Reislığe sunulan arzuhal cncüıncne verilmekle 
Nafıa vekil.letine gönderilmişti. Gelen karşılık 
ok undu ve icabı görüşüldü: 

Posta ve telgraf eski müfottişi olan Rifatın 
siciline nazaran başka narnlara gelen kolileri 
mürselileyhlerinin imzalarını atarak aldığı ve 
günlük iş cetvellerini hakikate muhalif bir su
rette doldurduğu ve şu suretle vazifesini suiis
·timal eylediği sabit olmasına mebni bilınuhake
me taayyün eden neticeye değin hizmetine niha
yet verildiği ve gerçi biliiliare dalait eksikliği 

yüzünden Şılrayi devletçe meni muhakemesine 
karar verilmiş ise de eski idareye muhtelif tarih
lerde dört defa müracaat ederek her birinde de 
ademi istihdamına karar almış olduğu ve bun
dan başka üç ilitar ve bir de tevbih cezası gördü
ğü ve buna rağmen idarece eski maaşından üç 
yüz kuruş fazlasite bir memuriyet teklif olun
duğu halde cMüfettişliktcn başka bir menıuriyet 
teklif edilmemesi» tarzında cevap vererek o me
muriyeti kabulden istiııkfıf etmesi üzerine teıka
üde sevk edildiği anlaşılmış ve bu hale göre di
leği hakkında yapılacak bir muamele görülme-
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, Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
1 

miş olmakla keyfiyetin kendisine anlatılınasma 
karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

755 1 - IV - 1937 

Manyas hakiminin hakkındaki şikayetlerden 
muber olması neticesi olarak İcra memurluğun
dan çıkarılıp mahkemeye verilmiş ise de mah
kemece tayin edilen cezanın tecil edildiğinden 
ve o vakitten beri kendisine hiç bir vazife veril
meyerek aı,ııkta bırakıldrğrndan bahsile bir me
muriyete tayinini isteyeıı E. Harndinin Yüksek 
Reisliğe sunduğu arzuhal encümene verilmekle 
Adiiye vekaletine gönderilmişti. 

f:elcn karşılık okuııdu ve icabı görüşüldü: 
Harndinin Manyas İcra memuru iken zirnıne

tine 3875 kuruş geı,ıirdiğinden dolayı işten el 
ı,ıektirilerek mahkemeye verildiği ve muhakeme 
neticesinde dört ay hapsine ve altı ay müddetle 
rnemuriyetten mahrumiyetine ve fakat bu ceza
mn teciline ve zirnınetine geı,ıirdiği paranın ken
disinden tahsiline ve mütebaki zirnıneti eşhasa 

aid olub bunun hakkında bir dava mesbuk ol
maması hasebile bunun için halen karar ittiha
zına mwlıal o1mooığına karar verildiği anlruıılmış 
ve meselenin şekil ve mahiyeti itibarile kendi
sinin tekrar İcra memurluğuna tayini muvafık 
görülmemiş ve i cra memuriyetindcn gayri meınu
riyetlere tayini ise mıı,halli adiiye encümenlerine 
aid bulunmuş olmakla arzuhal hakkında encü
menimizce yapılacak muamele olmadığının E. 
Hamdiye anlatılınasma karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

756 1-IV- 1937 

- ~ ·- -----~-~--1-------~-~-----~- ---------~---- --· ····--- -----~----

973 Ali Naci. 1 Muhakemesinin yo
iozs-1 Narlrdere orman mu-, lurula cereyan ettiril-

hafaza memuru. ' memesinden şikayet. 
İzmir ceza evinde. 

Kendisine isnad edilen suçtan dolayı cereyan 
eden muhakemede amme şahidierinin lehindeki 
ifdelcrinin zapta gcçirilmediği gibi mütenıı.kız 

ifadeterin de hakim tarafından tasni. edilmesi ne
ticesi olarak haksız yere rnalıkılm edildiğinden 
ve saireden bahsile şikiiyette bulunan A. Nacinin 
Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal encürne
ne verilmekle Adiiye vekiletine gönderilmişti. 
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Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
A. Nacinin orman muhafaza mnmuru iken 

tuttuğu kaçak kömürü zi~metine geçirmek ve ir
tikab suretile ü~ lira almak .maddelerinden do
layı mahkemeye sevkedilmiş ve •muh:ıkcme sonun
da iki scııe hapsine ve altı ay memuriyottcn mah
rumiyetinc dair verilen ısrar kararmın Temyiz 
heyeti ·um1ımiyesinre tasdik edildiği ve A. Nııcinin 
bu tarzdaki şikiiy!'ti tcvali otJnekte İı;e de yap
tığı ihbarların ·tavzihi ilc sühut delillerini göster
mesi için ınükcrrl•rcıı vukuhulan tebliğata rağml'n 
ifade vermekten ~mtina ettiği aııla~ılmı.~ ve ıııüd
dPinınumi veya muavini huzurile yapılan duruş
maya ve Temyiz heyeti umumiyesinin taııdiıkı sıı
rctilc katiyct kesbctmiş olan karara müteallik 
olamk vruki olan bu şikayetler yerinde görülme
miş olduğu gibi mahallinde tahki'kını icab Pttirl'· 
cek delil ve muayyen bir madde gösterilm('diği 

cilıetle arzuhali hakkında. yapıla(•ak bir muame
le de hnlıınmamış olmakla keyfiyetin kendisine bu 
stır(•tlP hildirilıncsinP karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

757 1 - IV - 1937 

l\Ian§larınm verilme- Dört aydanberi maaşsız çalışmakta oldukla
mcktc olduğundan şi- rından ve bu yüzden ı;ok sıkıntıda hıılundııkla

kayet. ' rından bahsile maru;ılarının biran cYvPl verilme-
sini istPyen Ünyc öğretmenlerinden Vasıf ve ar

. kadaşlarmın Yüksek Reisliğc ı;eknıiş olduklal"I 
! tel yazısı üzerine keyfiyet Maarif vekalptine 
' yazılmıştı. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Bu öğretmenierin birikmiş olan maa~lıırınm 
tamamen verildiği anlaşılmış olmakla keyfiyc-tin 
kendilerine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

758 l - IV - 19!37 
~~--~--· ~ 

195 Hasan. 
204 -1 Başıığııı: köyü ilk o

kulu öğretmeni. 
' Mesudiye. 

Alamadıkları maaş- Altı aydır maaş almadığından bahsilc şikfı-

larımıı verdirilm('si. yctte bulunan Ba.5ağrı köyü öğrPtıncninin YüksPk 
Reisliğe sunup encümcııimize verilen tel yazısı 
üzerine kcyfiyet Mıaarif vekfıletindPn sorulınuştıı. 

Gelen karşıirk okundu ve icabı görüşüldü: 
Bu öğretmcnin birikmi~ olan aylıklarının kfı-
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464 Şevket ve ar. Biriken maaşlarının 

492 Giresun muallimleri. verilmesi. 

' milen verilerek alacağr kalmadığı anlaşılmış ol
makla keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

759 1 - IV - 1937 

Bir kısım muallimler maaşlarını aldıkları hal
de ikendileri üç aydır maaş almadıklarından şi

kAyet eden Şevket ve arkadaşlarının Giresundan 
Yüksek Reisliğe ı:cktikleri tel yazısı t•neümene 
verilmekle Maarif vekalctinc gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Bu muallimlerin biriken maaşlarının tamami

lc verildiği anlaşılmış olmakla kcyfi~'L'tin kendi
lerine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

760 1 - TV - 1 937 

40il Hulusİ. Hapanus köyünde Ahali tarafından kö~·leriııdc türlü fedakar-
428 1 Kemaliye kazası Ha- bir mekteb açılması. lıklarla bir mekteh binası yapıldığı halde nıuallim 

paııus köy muhtaı·r. 
:Malatya. 

939 Hakkı Akça. 
991 Tapu ve kadastro U. 

M. Müdürler encüıne-
1 nindc mümeyyiz. 
· Ankara. 

Yanındaki çocuğun 

yatr mcktcbinc alın
ması. 

olmamasından dolayı köydeki ~ocuklarm okuya
madıklarından bahsile e\·wlce m.-.nud olup ta 
liiğvt>dilmiş olan hıı nıektehin tekrur açılmasını 
iste~·('n Hapa.nus köyü ihtiyar Jıe~·('tinin Yük
sek Rcisliğe sunmuş oldıığn arzuhal cııeümcıw 

wrilın('kle Maarif vek:ilctine gönderilmişti. 
\l('kn karşılık ok undu ve icabı görüşüldü: 

Bu kiiyde mektl•b aı;ılnıası biit.ı:e d :ı rlığırıdan 
nıütcvellid olup, ınaalıaza yeni sene hütçesiııdc ta
sarruf imkiinı elde edildiği tııkdiı·dc köye hir 
öğretııwn verilmesinin mahalline yazıldığı aıı

lıı.~ılmış olmakla keyfiyetin ıırzuhııl salıibleriıw 

bildirilm('sine karar verildi. 
Karar No. K. tarihi 

761 1 -IV- 1!137 

Y anında.ki Osman Yıldırım nammdaıki öksüz 
çocuğun Ankara yatı okullarmdan birine alınma
sım isteyen Hakıkı Aıkça.ııın Yüksek Reisliğe sun
mm;; olduğu arzulıal, eııcümenc vcrilmoklc 11aarif 
vekaletine gönderilmişti. 

Ilden karşılık okuııdu w ic.ahı görüşüldü: 

Y atı ıncktı•blerinde açıık. yer bulunınaınıısııı

dan oola.yı H. Akçaının yatı mek:tebine alınması 
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lardan istifade etti- ~ 
rilmesi. 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

imkiinı olmadığı ve keyfiyetin kendisine de bildi
rildiği anlaşılmış olmakla dileğinin yerine getiril
nıesi kabil olmadığının Hakkı Akçaya anlatılına
sına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

762 1- IV -1937 

Müvekkili Toygarzade Alımedin istasyon ar
kasındaki arazisinin askeri fabrikalarca işgalin

den dolayı lıa ilfıııı alacağı olan paranın verilmc
mcktc olduğu gibi bu hususta yapdığı nıürHcaat

lara da bir cevah alamadığından şikayet eden 
avuka,t Kemal Oraıırn Yüksek Rcisliğe sun
muş olduğu arzuhal enrüınenc verilmekle M. l\L 
vekilietine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
5728 lira H kuruştan ibaret olan Inı borcun 

muhtelif fasıl ve maddelere ve eski scnelere 1a
allilku hasehile İcra dairesinden ınüfredatı iste
nilerek mali mevzuata göre tesviyesi esbabına 
tevessül edildiği anlaşılmış olmakla aid olduğu 
daireye müracaatta bulunına~ının arzuhal sahi
bine bildirilnı<'sinc karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

763 1- IV- 1!l37 

.Manisa ticaret ve zahire borsası korniscı·i iken 
~ebesiz olarııle hizmetten çıkarılaral{ hiç bir mü
kilfat veya ikramiye verilmemiş olduğu gibi şinı
diye kadar İktısad vckilJctiııc yaptığı nıüracaat
lara rağmen ne maaşlı, ne de ücretli bir vazife
ye de tayin kılınnmadığından bahsile eski i~inc 

uygun bir hizmote tayinini ve açıkta kaldığı 

müddet için de Devlet mcmurlarına verilen hak
lardan istifade cttirilmcsini isteyen Remzi Sa
yıncrin Yüksek Rcisliğc sımmuş olduğu arzuhal 
encürncne verilmekle İktısad vckulctine gönderil
mişti. 

Gelen karşıirMa: 19~4 senesinde vckaletin tcş
kiliit kanununun tatbikı sırasında, ticaret oda
larının ve borsaların, tayinleri vekiliete aid bu
lunan memurlarının vaziyetlcri tetkik edilmiş ve 
istihdamları muvafık görülmiycnler nıcmuriyct
lerinden çıkarılmış ve Renızinin de bu arada va-
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654 i İhtiyar he_yetleri. 
700 Gcrzc. 

Kuraklık 

kendilerine 
edilmesi. 

dolayısil e 
yardım 

\ Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
i 

zifesine nihayet verilmiş olduğu ve vekalette ken
disinin tahsiıine uygun 11<1ık lıır yer bulwımatlı
ğından ötürü dilegwin yerıne getırilnıesı kaoıl 

olamatlığı bildirilmişti. 

Bunun üzerıne vekiUetten encünıene davet 
edilen salalıiyetli zatın verdiği izahlar dinleııuik
ten sonra icabı görüşüldü: 

Dcretle çaıışanlara çalıı;;tıklan müddet için 
nıükiifat veya ıkranıiyc vcrılcbilcccğine ve ücret
le çalışanlarm memurlar hukukuna ::ıalıip olabi
leceklerine dair kanuni bir hüküm olmama.>ına 
binacn bu hususta bir hak iddiası varid olaınıya
cağının ve esascn eski hizmetlerinden dolayı te-

i kaüd olmuş olduğu anlaşılan Hemziııin bır vazi
' ieye tayini hakkındaki uilcğine gelmce: ..U emur 
tayın ve istihdamı hususunun aid olduğu vcka
let veya dairdere mevdu olması itibarıle cncü
mcııin bu gibi dilekler hakkında bir muamele it
tihazı da dalıili nizanuıamemiziıı cııcümen için 
tayin ettiği salii!ıiyct harcinue buluııduguııuıı 

1 
.l:Wııı.ziyc aıılatıımasma karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

764 1 • IV - 1937 

Kuraklık dolayısile mahsul alamayarak müşkil 
mevkide kaldıklarmdan bahsile kendilerine yar-

. dım edilmesini isteyen Gcrze kazasındaki ilıtiyar 
heyetleri tarafıııdan Yüksek Heisliğc sunulan 
a.rzu!ıal, eııcümcne verilmekle Ziraat vekılletine 
gönderilmişti. 

V tıkaletten gelen karşılık ile buna bağlı olan 
Ziraat bankası umum müdürlüğünün tezkeresi 
sureti okundu ve icabı görüşüldü: 

Arzuhal sahibierinin bu vaziyetleri nazara 
alınarak mevzuatın müsaadcsi nisbetinde kendi
lerine mümkün olan yardımın ifası lüzumunun 
mahalline yazıldığı anlaşılınış olmakla keyfiyetin 
kendilerine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

765 1 ·IV -1937 
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, Zonguldakta rnetrük : 
ınallardan olan 63 

Zonguldakitaki 63 nwnaralı maden kömürü 
ocağmın evvelki sahibinin bir Yunanlı olmasm
dan w kanunu nıedeniiııiz mucibince madenierin 
gayrimenkul sayılması lazımgeleceğinden ve oca-

numaralı ocağın gay
ri ınübadillere terk ve 
tahsisi. ğın bu vasıfla muvazaaya ithal edi!~ bulunma

sındmı dolayı ınenafiinin ve bedelinin gayrimü
budil Türklerin istihkaklarının mukaıbili olara·k 

, bu zünıreyc terk ve tahsis edilmesi lilzrmgeleceği
; ne dair gayrimübadiller ceıniyeti tarafından Yük

sek Reisliğe sunulan arzuhal encümene verilmek
lo J\'Ialiye vekalctiııc gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görü.şüldü: 

Yunanlı Rumabakiden metrfık olduğu için 
Hazinece vaziy<>d olunan bu ocaktan dolayı İktı
sad vekaletilc Maliye vckaldi arasında tahaddüs 
eden görü.ş favkı üzerine keyfiyot l;lfırayı Devletçe 
tet kik edilmiş· ve te tkikat neticesinde verilen is
~ari kararııı lıuliısasma göre: Gayrimübadil 
Tüvklere verilecek şeyler nisan 1928 tarihli \'C 

1217 numaralı kanun ile tayin ve tasrilı edihniş 

olub, bu kanunda ise yalııız gayrimenkullerden 
balı.sedilmekte bulunduğu ve 63 mımaralı ocakta 
bir gayrimenkul mülkiyeti mevzubahs olamayaca-

: ğı ve gerçi medeni kanunumuza nazaran intifa 
hakkı bir nevi gayrimenkul hükmünde :bulun
makta ve bu iübarla bu haıkıkın gayrimübadillere 
tahsisine b-u kanun müsaid görülmekte ise de 
ocağa medeni kanunumuzdan evvel vaziyed edil
miş ve bu tarihten evvelki mevzuatınuzda intifa 
hakkı gayrimenıkul hükımünde bulunmamış olma
sı hasebile >böyle ıbir hakkın da 1217 nurnarali ka
nuna müsteniden gayrimübadiller lehine tesisine 
imkan olmadığı anlaşılmıı;; ve binaenaleyh bu ka
rarda uzun uzadıya izah edilen kanuni ve huku
ki sebebler muvaeehesindc ocağın doğrudan doğ
ruya bir Devlet mali addi iktıza eylediği nazara 

1 
alınarak ocağm 2805 numaralı kanun hükümle

i rine tevfikan Etibanka devri zaruri görülmüş 
: Ve :bu itibarla gayrimü-badiller cemiyPtinin bu 
i dileğinin yerine getirilmesine irnıkiin bulunmamış 

olmakla keyfiyetin ·bu suretle arzuhal sahibine 
j bildirilmesine karar verildi. 
- Karar No. K. Tarilii 

766 1 - IV - 1937 
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; ewle. f}rzurumlu. göre maa§ bağlanma- i yen Tokadın Çay lllahalle.siudeu Brzurumlu Alı-
Tokad. , sı. dullah Hilmi Çavuşuu Yüksek Reisliğe SUllduğu 

1 
arzuhal cncümeue verilmekle Da.hiliy~- vekiıletine 
gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve imılıı görüşüldü: 
Alıdullah Hilmi Çavuş arzuhalinde 1340 

sen~inden ,beri askerlik ve jandarmalık yaptığım 
· iddia etmektedir. Kendisinin bu iddia& kabul 
i edilse bile Brzincan kıtasmdau getirtilen künye

sinde mesleğe dulıulü ll teşrinisaııi 1:.323 göııte· 
rildiğino göre lııu t<ırrhten evvel yaptığını iddia 
ettiği hi.unetiu kendi ifadesi vcçhile iıı&la&ı do
VIIılll etmeyip meııle.kteıı .bir müddot ıı.yı ldı3ı ve 
bilahare künyesinde gösterildiği tarihte yeniden 
mesleğe intisalı ettiği anlaşılmaktadır. Hilmi Ça
vuşuu istinad ettiği ıuülga 325 tarihli askeri isti
fa ve tekaüd kanununun 34 ncü maddesi ise bu 
hizomtin faııılıı.sız yirmi ı:ıene devam ctmL'tiini iımir 

i olma&na göro kendisi maaşa ıııü.ıt&ıik görül
imemektcdir. Bsaııen terhisi hi.ııinde Hilmi Ça
l vuşa OOll:lllli misüllü maaş bağlanmaması da on 
beş sene sonra iddia ettiği yirmi senelik fasılasız 

: 1iliıınetinin meveud olmadığına delillet etmekte
l dir. Şu takdire ~öre diloğinin yerine getirilmesine 
· kanunen imlilln olmadığının Hilmi Ça.vuşa bildi
' rilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

767 1 - IV - 1937 
__ i ____ -~--·-,,, ____ ;~-----.. ----~------- --1-----~~--~---------

1 ' . 

1548 
1 

Hüseyin. Elindeki hasar maz-
16aıf! Velioğlu. batası muhtevasının 

Hatib B. ma. 714 No. henüz tt>sviye edilme
evde Alacaklı Hasan diğinden şikayet. 
vasıtasile. 

Ankara. 

Y ozgadın isyanı dolayisile köyündeki ev ve 
eşyalarının yanmasına karşı kendisine verilen 
on bir hiıı liralık hasar ınıızlıatası muhteviyatıııııı 
haliı tesviye edilmediğinden şikayet eden Velioğlu 
Hüseyiniıı Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar
ımhal cncümene verilmekle lllaliye vekiıletine 

gönılerilmişti. 

Oelen karşılık okuııdu ve icabı görüşüldü: 
Harikzedelerin zararlarının tesviyesi hak

kındaki 622 sayılı kanuıı muahhar bir kanunla 
kaldırılmış olmasına göre Hüseyinin elindeki 
mazbata muhtevasınuı tesviyesine imkan olma
dığı gibi kendisinin 1771 sayılı kanunun harik
zedeler hakkındaki 5 nci maddesinin tarifatı 
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Da: 
Giresun 
1. Sökmen 

Gazi Anteb 
M. Şahin 

Sürd 
M. K urloğlu 

M. M. 
İstanbul 

Z. Karamursal 

Giimüşıtne 

Ş. Erdoğan 

Siird 
Ş. 8iJ.SfJ11 

K&> 
Samsun 
M. Ula,ş 

lstonlınl 
A. Barla.s 

dairesinde bir mesken işgal etmemiş bulunmasına 
göre iskıln yolile tatmini de mümkün olınadrğr
nııı ve arzuhali hakkrııda yapılacak muamele 
hulunmadığınrıı kendisine bildirilmesine karar 
verildi. 

Amasya 
!. HakkıMumcu 

Ordu 
!smail Çamaş 

Karar No. K. tarihi 

768 1 - IV- 1937 

Bursa 
M. F. Gerçeker 

Sıvas 

Z. Başara 

Denizli 
Ş. Türsan 

Zonguldak 
R. Dinç 
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

~29 M. Fikri Evrem. Varidat kitibliğin- ! Bursa maliyesinde varidat katibliği etmekte 

7139 : Gemlik süvarİ tah- ! den sebebsiz yere iken sebebsiz olarak maaşilc İncgöl ve sonra da 
Orhaneli varidat katibliğiııe ve daha sonra dahi 
Gemlik süvarİ tahsildarlığına ncklcdildiğin'h'n 

ve saireden bahsile mesclenin tctkikile bu yolsuz 

i sildarı. süvarİ tahsildarlığı-

1 

ı 

l 
! 

Gemlik. na nakledilmesinden 
§ikayet. 

' muamelenin düzcltilınesini isteyen Fikri Evremin 
Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal encüme
ne verilmekle Maliye vckiilctinc gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Fikri Evremin Bursa merkez vilayet varidat 

emlak ve arazi yoklama memuru iken aJ'Ikadaş
larile güzel geçinemcmesindcn ve idarenin alıcn
gini bozmasından dolayı Heyeti Vckilc kararı 

mucibince İnegöl varidat katibliğine ve orada da 
arkadaşlarile imtizaçsızlığı devam etmekiP bera
ber mesleki malumatının noksanlığı hasobile ma
li muamelatı sekteyc uğrattığı sabit olmasından 
dolayı Orhaneli kazası varidat katibliğine ve yi
ne bu kazada dahi geçiınsizliğine ve amirlerine 
karşı olan serk~ne hareketlerine mobni Gemlik 
kazası süvari tahsildarlığına nakledildiği ve arıı
da da vazifesine devam etmiyerek taıhsil işleri

nin yüzüstü kalmasına sebeb olmasından ötürü 
vekaJet emrine alınarak bilahare Kara:cabey vari
dat katibliğine tayin kılınmış olduğu ve burııda 
da hakkında şikayette bulunulmasına ,mebni ken
disinin inzibat komisyonuna tevdi kılındığı an
laşılmış ve bu hale göre Fikri Evrem hakkn•da 
yapılan mııamelede bir haksızlık ve isabetsizlik 
görülmemiş ve binaenaleylı vaki olan şikiiycti 

yerinde bulunmamış olmakla keyfiyetin kendisine 
bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

769 2 - IV . 1937 

--~·--- -· -·-------- ----- --1----- ~----' ------~------

1405 : 
1476 ' 

II. Tahsin. 
Galata ithalat giim
rüğü ambar memur
larından 7!)6 sicil 
No. lı. 

İstanbul. 

Scliıniğe gitmeden i Selaniğe gitmeden evvele aid olan on ü9 se-
' evvelki memuriyet nelik memuriyetini tanırnadıklnrmdan ve sair<)

müddctinin tanınma- i den bıvhsile şikayette bulunan Il. Tahsinin Yük
ınasından ~ikayd. ; sck Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encümene 

1 verilmekle Gümrük ve iııhisarlar vekaletine gön
derilmişti. 

~len karşılık ok undu ve ieabı görüşüldü: 
Samsun gümrüğü kapu memuru iken müta

rckeden sonra emlak ve araziye aid işlerini dü
l zeltmek maksadile Selaniğe gitmiş ve sonra da 
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577 1 J:t'eryal ve çocnkları. 
1 

Yurdluk ve ocaklık 

· 616.' Şehid yüzbaşı Hüse- , maaşları mukabilinin 

1478 

1557 

yin eşi. verilmesi. 
Saadet caddesi No. 
No. 26/A. 
Sanısun 

A. Nedim. 
Kıztaşı Bina emini 
S. No. 14 de. 
İstanbul • Fatih. 

·,. 

Malfıliyet maaşındaıı 

ka?.anç vergisi kesil
mcsinden şikayet. 

, TaJı.sin, ayni dilek i~in Şfırayi Devlete de müra
l caat etmişsede kendisinin Selan1kte bulunduğu 

sırada Yunanistanla münakid sulh nıuahedena

mesinin dördüncü maddesi hülkmüntı tevfikan 
Türkiye tabiiyatini muhafaza ettiğine dair itası 
muktazi beyannameyi veı,ınemiş olmasından 

ötürüevvelki hizmetlerinrlen istifade edemeye
eeğine karar verilmek ımretile davasının redde-

' dildiği anlaşılınasma ve deavi dairesi kararları 
mahkeme kararları gibi kati ve nihai mahiyette 
olduğu Yüksek Meclisin 803 nurnarali kararile 
teyid edilmiş olmasma göre. encümence H. Tah-

. sinin bu husustaki dileğinin tervieine imkan bu
i lunmamış olmakla keyfiyetin kendisine bildiril-
1 mesine karar verildi. 

Karar Ko. K. Tarihi 

770 2. IV -1937 

Yurtluk ve ocaklık mıı.aşlarıııın mukabilini 
almadıklai'Indaıı lıııhislc islihakları heder olma
mak i<;in altın esasınııı kahulü, \'eyahut bu bah
taki kanunun bir sene sonraya değiştirilmesi 

hakkında J:t'eryal ve çocukları Behiç ve Zchm
nııı YüksPk Rcisliğe suııdukları ıırzuhal eııeümeııe 

! verilıııekle :\faliye vckıilPtin<' giinderilnıişti. 

(lplpn karşılık okundu ve icabı giirüşüldü: 
Arzuhal sahibinin yurtluk ve ()(•ıtklık vesika

ları ınulıtC"vi~·atıııııı 2808 sayılı kanunun hü
kümlerine giirc tC"sviyesi li'ııımgeleccğindcıı key
fi~·etiıı o sur!'!. le vPkıi lett!'n Sanısun defterdarlığı
na yazıldığı anlaşılmış ve Jıu kanunun hükümleri 
hilfıl'ıııa nınarnele yapılmasına imkan bulunma-

' ınış olmakla kC",vfiy<'tin kC"ndilPriıw bilılirilıııe

siıw karar wrildi. 
Karar ~o. K. tarihi 

771 2- IV -1937 

Harb malfılü olma.~ı hasebile almakta olduğu 
mııaşııı tekııüd mııaşı mahiyetinde olmadığı n 

binaenaleyh, kazanç vcııgisi mcvzuu haricinde bu

lunduğu halde bu maaşıııdan kazanç vergisi kc
silmPkte oldu~nııdıın bahsile şikayetttı bulunan 
binbaşı mütclmidi :-;cdiın tarafından Yüksek Rıı-
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isliğe sunulan arzuhal, encüınene verilmekle Ma-

583 Hüseyin. 
622 Memedoğlu. 

Erzinden. 

1 
DörtyoL 

Dudağındaki malıili

yetİn tedavisi ve te
kaüd maaşı bağlan
ması. 

ı 
ı 
ı· 
ı 

liye vckaletine gönderilmişti. 
Gelen karşılık okundu ve icabı börüşüldü : 
2395 numaralı kazanç vergisi kanununun 24 

ncü maddesinin, hiç bir tcfrik yapmaksızın teka
üdlerle sair maaş erbabrnı kanun mevzuuna it
hal etmiş olduğu gibi üçüncü maddesinin 16 ncı 
fıkrası, tahsisatile beraber 50 lira ve ondan aşa
ği olan tekaüd, malıiliyet ve yetim ve dul maaş
larını ve 18 nci fıkrası da ask0ri m alıiliere V0ri
len terfih zamlarını kazanç vergisinden müstcsna 

, tutmuştur. Bu hükümlere göre Ncdimin aldığı 

· 25 lira terfih zammının kazanç vergisine tabi 
tutulmadığı ve ancak bundan başka tckaüd maaşı 
olarak aldığı 110 lira 25 kuruştan kazanç vergisi 
kesilmektc bulunduğu anlaşılmış ve bu itibarla 
tatbik olunan muamele, kanun hükümlerine uy
gun olub arzuhalde serdedilen iddialar varid bu
lunmamış olmakla keyfiyetin Nedime bildirilme
sine karar verildi. 

Karar N o. K. Tarihi 

772 2 - IV - 1937 

Milli mücadelede dudağrndan yaralanmış ve 
vaki olan müracaatı üzerine Adana hastanc~inde 
tedavi edilmiş ise de dudağr küçülerck büsbütün 
zahmet çekmekte bulunmuş olduğundan ve ken
disine malıiliyeti hasebile maaş ta bağlanmadı
ğından şikayet eden Memetoğlu Hüseyinin Dört
yoldan Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal 
encümene verilmekle keyfiyet Milli Müdafaa ve
kaletine yazılmıştı. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü : 
Hüseyinin Gülhane hastanesinde ameliyat ya

pılmasına Sıhhat işleri dairesince karar verile. 
rek kendisine de bildirildiği anlaşılmış ve bu 
ameliyat neticesine giire maaş meselesi hakkında 
muamele yapılması muktazi bulunmuş olmakla 
arzu ettiği takdirde bu hastanede ameliyat yap
tmlmak üzere Milli l'ıiüdafaa vekfılctine müra
caat etmesi lazrmııeleceğinin kendisine bildiril
mesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

773 2 • IV • 1937 
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2433 Yusuf Ziya. : Kanunsuz olarak te- Bursa askeri lisesinde yazı muallimliği ile 
2561 Bekiroğlu. kaüdc sevkedildiğin- 1340 kadrosunu dahil oLmasından dolayı tekaüde 

1415 

1488 

Piyade emekli önyiiz- den şikayet. sevkedilmemesi lazım gelirken Dahiliye zabit-
ba§I. liğinden açıkta kalmış gibi göstt>rilerek teka-
Scthu~ı Halil sokağı üde sevkedilmiş olduğundan ve bu ise kanuna 

f No. 2. uygun olmadığından bahsile yanlış yapılan bu 
Bursa. muamelenin düzeltilmesini isteyen -Bekiroğlu 

Yusuf Ziyanın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

arzuhal, encümene verilmekle M. M. Vekilietine 
gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve ieabı görüşüldü: 
Beşinci fırka mülhakı iken Trakya hareka

ı tma iştirak ve Bulgarisıana iltica etmiş olan 
J Yusuf Ziyanın bilahare lstanbula gelerek ~ursa 
: askeri lisesi dahiliye subaylığına tayin kılınmış 
i ise de milli mücadeleye iştirak etmemiş olma-

smdan dolayı kendinin Bursaya tayininden sonra 
i çıkan 347 sayılr ve 25 eylul 1339 tarihli kanunwı 
' 4 ncü maddesine tevfikan 1340 kadrosunda fazla 

kalanlar meyanmda tekaüde sevkedildiği anla
şılmış ve yapılan muamelede bir kanunsuzluk 
görülmemiş olmakla dileğinin yerine getirilme-

1 

sine imkan olmadığının Yusuf Ziyaya bildiril
mesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

--·-·----~~----- ---'----------·- 774 2. rv -1937 

Bahattin Gürsoy. 
Hükfımet caddesinde 
Altınçekiç kundura
crsı ölü İsmetoğlu. 
Kırklareli. 

: Malıkumiyetinin affi. 1 Kardeşine eş olmak üzere evlerine gelen Ayşe 
i i narnındaki kız, bilahare dayısı nezdine ·gitmiş 

ise de bu yüzden kendisinin altı ay hapse malı
kılın edilmiş olduğundan bahsile bu cezanın af
fini isteyen Bahattin Gürsoywı Yüksek Reisliğc 
swıduğu arzuhal encümene verilmekle Adiiye 
vekiıletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı p;öriişüldü: 
Babattinin malıkı1miyoti derecattıın geçerek 

katiyet kesbetmiş olınruıına ve affım mucib kanu
ni bir sebob de mevcud olıruı.masına ve şimdiye 
kadar ncşir ve ilan olunan af ve tecil kanunların
dan da istifade edememesine mebni bu arzuhali 
hakkında encümence yapılacak muamele olmadı
ğının kendisine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

775 2 • IV • 1937 
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888 1 Kerim ve ar. 1 Ziraat bankasına o- 2814 numaralı kanun Ziraat baııkasik alilka-
937- Kemalpaşa (70) bağ- ! lan lıorı,:lar:ından do- sı olan bir ı,:ok çiftçilere büyük bir kolaylık ve 

., 
1 

i 

cıları adına. layı 2814 numaralı , yardım temin eUiği halde bir müddet farkından 
; İzmir. 1 kanundan istifadele- ; dolayı Kemalpaşa çiftçileri bu ilmnun hüılmıün-

rinin temini. den istifade cdPmt>di•klerindPn ve bu ise mağduri
yıotlerini mucib olduğundan balıislc vaziyctleri 
giizönüııe getirilerek bu ~ift~ilrrin de bu kanun
dan üıtifadelerinin teminini isteyen Kerim, Ha
san. ve Ram.i.z taraflarmdan Yiiıksek Rcisliğe su
nulan arzuhal encümene verilmekle Ziraat vekil
Ietine gönderilmişti. 

Gelen karşılrkla buna bağlı olarak gönderilen 
Ziraat bankası müdüriyeti umumiyesinin tezkere
si sureti okundu ve icabı görüşüldü: 

1931 oonlarmda doludan mütecssir olan çift
çileri korumak mülahazasilc Kemalpa.5a sandığın
ca yapılan iıkraz meyanmda borçlanan ve fakat 
iıkraz tarihleri itibarile hesabiarı 1931 yılı cn
vanterine dahil olmayan ve ·bu scboble 2814 sayılı 
kanun hükümlerinden istifade Dtmclerine kanuni 
imkan bulunmayan kimseler zimmctlcrindcki ban
ka alaeaklarınm, dilekleri veç.hilc kanun şümulü-

1 ne ithali cihetine gidilememiş ve fakat kendilerine 
bir kolaylık olmak üzere bu şubcye, hesabiarının 
ibeş sene vadeye ve beş taksite bağlanması salil
niyeti verilmiş olduğu gibi bu defa da kcyfiyct 

1 nazarı dikkate almarak kanun hükmüne ve hanka 
mev-.matına göre gereğinin yapılması lüzuıııunun 
mahalline bildirildiği anlaşılmı~ olmakla keyfiyc. 
tin arzuhal sahiblerine bu suretle bildirilme;;ine 
karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

776 2 ·IV- 1937 
. ---- - ----- -- ---- ~- --- ---------- --- - ---- ·--

!_1)_4_~_1 AHl~toğli~ Hasan. Cezasından kalan 
1635 i ı u. nıüddetin affi. 

Bir katil maddesinden dolayı .hilafr hakikat 
vaki olan şahadetc .binaen hapisane köşelerinde 
yatmakta olduğundan ve Milli müeadeledeki hiz
metlerinden bahsile affe mazlıari~'t'tini istl•ycn 
Hatih Hasan tarafından Yükspk Reisliğe suıııı

lan arzuhal enciiıncııe verilmllkk Adiiye vt,kıl

letine gönderilmişti. 

· Çankırı ceza evinde. 
Ilgazm Karaea viratı 
nahiyesinden. 

Gelen karşılık okundu V<' icabı görii~!üldü: 

Hasanm mahkılmiyeti dcrceatian geçerek ka
tiyet kesbetmiş olmasına ve or.tada lıususi affe 
mıuıhariyetini müstelzim kanuni bir sebeb tc bu-
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1 

lunmamasına göre dileğinin yerine getirilmesine 
imkan olmadığının kendisine anlatilmasma ka- . 
rar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

777 2- IV- 1937 
--------- -------------------

1334 i Hamide. Kocasının katillerin- Zevci Muhtar Mahınudu öldürenlerden yal
nız ~ükrü elde edilmiş ise de köyün mütekallılıc
lcriııtlcıı olan Ümer ile buna yataklılr eden kar
de~i :::lıtkı hakkında henüz bir şey yapılnıadığın

daıı ~ikayet eden Hamidenin Yüksek Heıı;liğe sun
mşu olduğu arzuhal eııcümene verilmekle Adiiye 
velillletine gönderilmişti. 

1400 

1337 

1404 

Maktul muhtar Malı- den Örnerin henüz 
i mud karısı. 
ı Bolca köyünden. lluğ

day pazarında H. 
N aci vasıtasile. 
Amasya. 

yakalanmamasından 

şikayet. 

Uelen karşılık olmndu ve icabı görüşüldü: 
Bir mulıtarlık kavgasından dolayı ~ıikrü 

ve Ömer taraflarından .1\lalımudun taammuden 
ve i~keııcc edilmek suretile öldürülmesi üzeriııe 
suçlulardan ~ükrü yakalanmış ve evrakı ile 
birlikte Anıasya ağır ceza mahkemesine veril
miş ise de Ömerin jandarma tarafından yapılan 

hummalı takibata rağmen yakalanaınamış oldu
ğu ve Önıerin kardeşi ::'lıtkı, Örnere yataklık et
tiğindcn dolayı müddi umunıiliğe tcsliın edil
miş ise de ceza kanununun 296 ncı maddesi 
göz önüne alınarak bunun serbest bırakıl

dığı anlaşılmıştır. Kocasının katillerinden Şük

rü nasıl yakalanmış ise Öınerin de yakında ada
let pcnı;esine düşerek her iki sinin de kaııunuıı 

tayin ettiği cezalara uğratılacağından nıntma

in olmasının Hamideye bildirilmesine karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

778 2- IV- 1937 
~ ----------,----

Salalı Oktav. 
Ticaret odası memur
larmdan. 
Kışla caddesi No. 
127 sokak Ko. 20 ev
de. 
Mersin. 

Mersin asliye mah
kemesindeki davası

nın yolsuz olarak rü
yet edildiğinden şi

kayet. 

. Mersin asliye hukuk mahkemesinde açtığı 
' davanın rüyetindeki teahhürden ve müddeiumu
miliğe yaptığı müracaatıhm nazara alınmadığın

i dan bahsile şikilyette bulunan Salalı Oktavm 
· Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhali, encümene 

verilmekle Adliye vekilietine gönderilmişti. 
Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Salalı Oktavın Mersin sicilli ticaret ve muame

Hit nıemurluğundan çıkarılmasından dolayı oda 
reisi A vni ile azadan Celal aleyhine açtığı 
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1487 Süleyman. 
1566 I~ski müstantık. 

' Fethiye. 

1 

ı 
-1 

1 

davanın temyizde bulunduğu ve oda memur
ları hakkındaki ihbarrııa dair ıııüddei 

uıııumiliğe vermiş olduğu arzuhalin de usu
len muamelesi yapılmak üzere vilayet ma-

i kamrna tevdi kılındığı anlaşılmış ve arzuhalin
de bahsedilen bu meselelerin resmi ve kanuııl 
bir şekilde seyrini takib etmekte olmasma göre 
arzuhali hakkında yapılacak muamele olmayıp 
neticeye intizar etmesi zaruri görülmüş olmakla 
keyfiyetin Salalı Oktava anlatılınasma karar ve
rildi. 

Karer No. K. Tarihi 

779 2-IV -1937 

------1-- -··- - -----·-·------- -------·· ---·- ·---

Müstantıklıktan se
bebsiz yere çıkarıl
ınış olduğundan şi

kayet. 

1 

Haksız, sebebsiz ve tahkikatsız bir surette, 
vazife perverliğine zorbalık naını verilerek, müs
tantiklikten çıkarıldığından şikiiyeti ve bu husus
ta bir takım mütalealar yürüttükten sonra hak-

ı kınm meydana çıkarılması dileğini havi Fethi
ye eski müstantiki Süleyman iınzasile Yüksek 
Reisliğe sunulan arzuhal encümene verilmekle 
Adiiye vekalotine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve i<'abı görüşüldü: 

Süleymanın sicilli üzerinde yapılan tctkikata 
göre bütün bulunduğu yerlerde kanunsuz ve key
fi muamelelere devam otmt·siııden ve mesleğinin 
vakar ve haysiyetini ihlal edecek ve umumun 
hürmet ve itimadım selbeyliyeeek hal ve hare
ketlerde bulunmasmdan ve saireden dolayı ken
disinden istifade imkilm olmadığına kanaat ha
sıl edilmesi üzerine 2024 numaralı kanun muci
bince müstantikliktcn aifedilmiş olduğu gibi ·ye
ni hakimler kanununa. tevfikan teşckkül eden ko
misyon tarafından da Süleynıanın vaziyeti tetkik 
olunarak bu kanunun muv&kk&t maddesinin A 
fıkrasına göre hakkında muamele yapılmasma 
karar verildiği anlaşılmış ve bu vaziyet karşann
da Süleymanın arzuhali hakkında yapılacak mu
amele bulunmamış olmakla keyfiyetin kendisine 
bildirilmesine karar verildL 

Karar No. K. Tarihi 

780 2 - IV - 1937 
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-Ariuıiai verenlerili 
adı, sanı ve otur

dukları yer 

1518 i Salih. 
1602! Tekke ma. de 15 No. 

Ir evde. 
Trabzon. 

445 i Fatma. 
472 Boğus kızı. 

Ulur köyünden. 
Ol tu. 

Arzuhal hulisıw 

ı Şehid oğullarmdan 

dolayı ikramiye ve
rilmesi. 

54 

' 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Vatani vazifesini yaparken şehid olan oğul
ları Zekiden dolayı kendilerine ikramiye veril
mesini isteyen Salih ve Zakirenin Yüksek Reisli
ğo sunmuş oldukları arzuhal encümenc verilmek
le Milli :\~udafaa vekilietine gönderilmişti. 

Gelen karşıirk okuııdu ve itaibr görüşüldü 
Zekinin şahadcti üzerine yetimleriııe aylık 

bağlanması için yapılan tahkikatta babası Sali
lıin Trabzon Değirmendere rüsumat memurlu
ğunda müstahdem olmasına ve yetinılcri de bu
lunmamasına binaen ki.ınseye maaş tahsis kılınma
dığı anlaşılmış ve bu gibilrrc ik ramiye verilmesine 
dair kanuni bir hüküm dP bulımmamış olmasına ve 
mevzuat haricinde muamell' yapılmasma da im
kan bulunmamasma göre dileklerinin yerine get.i
rilcmediğinin arzuhal sahibierine anlatılınasına 

karar verildi. 
Karar No. K. Tarihi 

ı 781 2 • IV • 1937 

T~hii~-- ~t~-ed;; --;aba:-~ğus ;:-~ocası Dikrandan kendisine 

emiakin vergisinden i intikal edib te tesahüp etmediği emlak ve arazi 
dolayı tazyik edildi- 1 vergisinden dolayı hapis suretile tazyik edilmek
ğinden şikayet. , te olduğundan bahsile şikayette bulunan mühte-

~ diye Fatmanrn Oltu kazasının Ulur köyünden 
ı Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, encü

mene verilmekle Maliye vekaletine gönderilmişti. 
Uelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Muhtediye Fatmanın, Ulur köyünde iki ev ile 

yedi dönüm bahçenin halıasından kendisine kal
dığını mahkeme iliimı ile isbat etmesi üzerine 
bunların Fatmaya teslim edilmiş oldlğu gibi 

1926 senesinde oltu kazasında yapılan arazi tah. 
riri esnasın.da kendi namrna iki bah~e yazıldığı 
ve Fatınadan aranılan vergi borcu, tarla vergisi 
olınapıp halen vaziyet ettiği bahçe verğisi bulun
duğu ve bundan başka l!'atmanııı babası Boğus
tan metrük arazi kaydi bulunmadığı anlaşılmış 
ve şu hale giirc Fatmadan istenii<•n vergi kendi 

ı tasarrufu altında bulunan eınliike ınüteallik olup 
1 lıu lıusustaki şikayet varid hulunmamış olmakla 

keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi. 
Karar No. K. Tarihi 

782 2 - IV - 1937 
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Arımhal verenlerin 
adı, ııa.nı -ve otur

dukları yer 
==== 

Arz.uhal hul3sası 

Ali çavuş ve ar. · E~ki hizmetlerine tck-
Hamam, karakol itti- -rar almnıaları. 
salinde 66 N o. evde. 
İstanbul - Sütlüce. 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Cibali .tütün fabrikasında çalışırlurken sebeb
siz olarak hizmetlerinden çıkarrldıklarıııdan balı
sile yine eski işlerine alınmalarını isteyen Ali 
çavuş, Mustafa ve kadri taraflarmdan Yüksek 
Rcisliğe sunulan arzulıal encümenc verilmekle 
Gümrük ve inJıisarlar vP-kaletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Ali çavuş ile l\lustafanııı karlroda yapılan ten

si-katta, vücutlerinden layikile istifade edilmeıli
ği için usulü dairesinde taınıinat ve ikramiye ve
rilmek suretile hizmetlerine nihayet verildiği gi
ibi kadrinin de, evvelki arzuhali üzerine k cı ıd i
sine bildirildiği veçlıile, cibali fabrikasında gece 
bekçisi iken izinsiz olarak vazifl'siııi terkctmrsiıı
den dolayı kaydinin silindiği anlaşılmış ve esa
seıı bu gibi husular salahiyettar nırreiiıı ta k
dirine muallak olup encüın,eni alakalaıı(lrnnı

yacağıııa göre lıu arzuhal hakkında yapılacak 

muamele bulunmamış olmakla keyfiyetin ken
dilerine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1 

783 2 - IV - 1937 

-6-;;- Ariı:a~ ~a;maııyan. -Kızı 1\Iakr.uhinin sa- ·-----~~~-~~uhi~~- ak~l hastalığıııa düçar olma-

638 i HPybeliada 1smetpa- tılan.arsasının iadesi., sı üzerine muntazaın pasaportla tedavi için Vi-
ı şa cad. 67 No. da. yanaya ve oradan da Belçikaya gitmiş ve elan 
: .İstanbul. oradaki bir hastanode todavi edilmektc bulunmu~ 

1' 

olduğu halde kendisinin mütegayyip cşhastan 

, addedilerek Heybeliadadaki arsasının Ma!iycce 
ı.başkasına satıldığından bahsile bu arsanın iaılc

j sini isteyen Ariknaz Karmanyanın Yüksek Reis
I liğe sunduğu arzuhal encümene verilmekle Ma-

liye vekaletine gönderilmişti. 
Gelen karşıirk okundu ve icabı görüşüldü: 

1 Makruhinin mütegayyip cşlıastan olması i1i
l barile arsasının Hazinece vaziyed odil!'rek bıı-
1- nun müzaycde ilc başkasına satıldığı ve İstaııbıı 1 

•l :Emniy1'tiumumiye müdürlüğünden bu kere yapı-
, lan tetkikıı.tta ise Makruhinin arzuhalinde yazılı 
olduğu üzere 15 teşrinisani 1!>22 tarihindc pasa
port alarak Viyanaya gitliğine dair bir kayid 
mevcud olmadığı anlaşılmış ve müfarekatinin su
ret ve tarihi resmi bir kayid ile tevsik cdilcmiycn 
Makruhi naınına kayıtlı olup ta l\faliyece vaziyed 
edilmiş olan bu arsa hakkında cari muamele 
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1103 1 Oluldu köyü muhta- Tohumluk ve yemek
lik tevziatında köyle
rinin ihmal edilme
sinden şikayet. 

rı ve ar. 
Söğüd. 

! tasfiye kanunları alıkamma uygun bulunmuş ol-
i malda arzuhali hakkında yapılacak muamele ol
madığının Arilmaz K;arınanyana bildirilmesine 
karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

784 2. IV. 1937 

Kuraklıktan yanan mahsullerinin bıraktığı 

acı tesiri bir dereceye kadar izale etmek maksadi
le muhtaç olan köylülere verilmek üzere Hüku
metten gönderilmiş olan tohumluk ve yemekli
ğin tevziinde köylerinin ihmal edildiğinden ve 
saireden bahsile şikayette bulunan Söğüt kazası
na bağlr Oluklu köyü ile diğer köyler heyeti ih
tiyariyesinin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar
zuhal encümene verilmekle Ziraat vekaletine gön
derilmişti. Gelen karşıirk okundu ve icabı görü
şüldü: 

Söğüt kazasma verilen otuz ton tohumluk 
tahsisten mahalli ihtiyaç komisyonunca arzuhal
de yazılı olan köylerinden Oluklu ve Savcıbeye 
ikişer ton verilmiş olduğu ve Katlrç çiftçilerinin 
vaziyetleri, kendilerini HükUmet yardımından 

vareste kılacak bir raddede bulunması ve Tuzakir 
l ve Çaltı köylerinin ise geçimlerini daha ziyade 

1 

meyvacılrk, bağcrlrk, sebzecilik ve pamukçuluk ilc 
temin etmeleri dolayrsile kendilerine yardım ya
pılmarmş bulunduğu anlaşılrmş ve bu itibarla ar-
zuhal sahibierinin şikayetleri yerinde görülmemiş 
olmakla keyfiyetin kendilerine aniatılmasına ka
rar verildi. 

Karar N,o. K. Tarihi 

785 5 ·IV -1937 

~~~;-: ~-!~~~~~--- ~-- - ~~mumi ha~~~~~iz- ~--~Jmı~mi lıarl~~-:-:ı;ak:mesi sonradan yaprl-

4733 1 .Aşağı mumcu ma. de ' mctlerine göre tek· 1 ıııak üzere, askeri nisheti kesildiğinden ve ondan 
1 sabık topçu yüzbaşı- rar orduda tavzifi. ı sonra milli mücadeleye iştirak ederek vatani va-
, larından. ı zifcsini ifa ettiği halde tekrar vazifesine nilıa-

Erzurum. ' yet verilmiş olduğundan ve yaptığı müracaat-
lardan da ıbir s()Jtlere hasıl olmadib'IUdan bahsilc 
şikiiyetto bulunan topçu yüzbaşı !. Hakkının 
Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal encümene ve
rilmekle M. M. vekaletine gönderilmişti. 
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Arzuhal verenierin 
adı, sanı ve otur

duklaM y<-r 

124 ! Hüseyin. 
l28- Kucak nahiyesinde. 

Girik köyünden. 
.Adıyaman. 

-57 

Arzuhal h;:ı188ası: Encümcn karan ve ne sebepten verildiği 

Gelen karşılıkta: 
İsmail Hakkının büyük harbte kıtasındaki yol

suz hareketlerinden ötürü harbden sonra mu
hakemesi yapılmak üzere askerlik nisbetinin 
kesildiği ve harbden sonra muhakemesi icra edil
miyerck maznun vaziyetindc iken bir sene dört 
ay istiklal harbine iştirak etmiş bulunduğu ve 
kendisi 372 sayılı af kanunilc 90 sayılı tefsirin 
şumulü dairesine girerek aftan istifade etmiş 
ve bu suretle bütün haklnrr geri gelmiş bu
lunduğu ve kendisinin 302 doğumlu olmasına 

ve muvazzaf emsallerinin de yaş tahdidinden 
tekaüd edilmiş bulunmalarına göre müracaatinde 
yaş tahdiJi kanununa göre hakkında muamele 

' yapılacağı bildirilmiştir. 
İcabr görüşüldüktc: 
1076 numaralı kanunun 16 ncı maddesi hük

müne göre 1. Hakkının tekrar orduya alınmasına 
imkan olmadığının ve şu kadar ki vekaletin kar
şılığında da yazılı olduğu üzere yaş talıdidi 

kanununa göre hakkında muamele yapılmak 

üzere üsulen vekalete müracaat etmesi lazım gri
diğinin 1. Hakkıya aniatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

786 2 - IV - 1937 

l
l Kendisine aid arazi- l .Adryamanm Bucak nahiycsinin Girik köyün
. ye Hazinece müda-~: den Hüseyinin Yüksek Reisliğe sunub encümene 

hale edilmesinden ve verilen arzuhalinde: Kendisine aid olan araziye 
ecrimisil istenilme- Hazinenin vukubulan müdahelesinin meni ve tak-
sinden §ikayet. 1 dir edilen ecrimisilin terkini istenilmektedir. Kcy-

fiyet Maliye vekaletinden sorulması üzerine gelen 
karşılık okundu ve icabı görüşüldü : 

Bu arazinin ermeni Manokyandan metruk ola
rak Hazineye intikal ettiği ve 1928 senesinde Hazi

neec vaziycd ol unduğu halde Hüseynin burasını fü
zulen işgal etmesindendolayı 600 lira ecrimisil tak
dir ve tahakkuk ettirilmiş ve kcyfiyct kaza mee
lisi idaresinin 15 - IV - 1928 tarihli kararile de 
tasdik olunarak katiyet kesbetmiş olduğu ve bila
hare Hüseyin tarafından bu arazi hakkında açı
lan istihkak davasında Hazine aleyhine verilen 
hükınün temyizi üzerine Temyiz mahkemesince 
bozulmuş ve mürldeinin takib etmemesi dotayı

sile davanın sukut etmiş bulunduğu anlaşılmış ve 
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duklırr yer 

Re is 
Giresun 

1. Sökmen 

İstanbul 
.A. Barlas 

M. M. 
İstanbul 

Z. Kararnursal 

Ordu 
/smail Çamaş 
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K&tib 
Samsun 
M. Ulaş 

Sxvııs 

.Akif Oztekin 

· Encümen karım ve ne·sebepten verildiği 

1 Hazineye aidiyeti ahiren malıallince yapılan tah
' kikatla da sabit olan bu arazi hakkındaki dile
ğinin yerine getirilmesine imkan bulunamamış ol
malda keyfiyetin Hüseyine anlatılınasma karar 
verildi. 

Bursa 
M. Fehrni Gerçek 

Siird 
Ş. Süsoy 

Karar No. K. Tarihi 

787 2 - IV - 1937 

Çoruh 
.A . .Akyüz 

Siird 
M . .AU 

Denizli 
Şefik Türsan 
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adı:, sanı ve otul'- 1 Arzuhal hulAsııs: 
duklan yer 1 

1580 Naimer. Maaşının on seneli-
1499 Haımnpaşa, Dere ma. ğinin birden veril-

i 
ı 

1 

S. No. 62. 1 mesi. 
İstanbnl - Beşiktaş 

-- -~---- ------ ---------

8/8 1 Yalrnb ve ıır. , Kuzu ve oğlaklarm 

i Vartiniz köyü muh- : vergiden istisnası ve-
tarı. ı yahud kanundaki yaş 
~ haddinin kaldrrrlma-

• 

Encürnen kararı ve ne sebepten verildilti 

Babasından bağlanan yetim maaşının yüz ku
ruştan aşağı bulunmasından dolayı 1683 numara
lı kanuna tevfikan on seneliğinin defaten veril
mesini isteyen Naimenin Yüksek Reisliğe sunmuş 
olduğu arzuhal eneümene verilmekle Maliye ve
kılletine gönderiLmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
1863 numaralı kanunun muvakkat ikin

ci maddesinde : Bu kanunun meriyete girdiği ta
rihte yaşları yirmi beşi mütecaviz bulunan kız 

çocuklara, muhassas maaş ve fevkalade tahsisat-
, lan mecmunun iki seneliği verilerek alakalarının 
' kesilP<">eği ve lm 1-arihte 45 yaşına vasıl olmuş l>ıı

lunan kız çocuk:lann (dullar dahil) aylıklarmm 
itasma devam olunacağı ve bunlardan alakaları
nı kesrnek isteyenlere bir sene zarfmda müracaat 
ettikleri takdirde, iki senelik maaş ve fevkalade 
tahsisatları mecmuunun verileceği yazılı olma
sma ve Naime, kanunun meriyete girdiği 

1 - VI - 1930 tarihinde 45 yaşından yukarı olu b 
: bu tarihten itibaren bir sene zarfında da müraca

at etmemiş bulunmasma göre istediği veçhile ye
tim aylığrnın 10 seneliğinin birden verilmesine 
kanuni imkan görülmemiş olmakla keyfiyetin 
kendisine anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

788 5 - IV - 1937 

Davarlardaki yaş farkının doğru olarak tes
bitine imkan olmamasından dolayı memurlarla 
davar sahibieri arasmda eksik olmayan ihtilafm 
ortadan kaldırılması için ya hiç mahsul verıne
yen kuzu ve oğlakların vergiden istisnası ve-
yahud kanundaki yaş kaydinin kaldırrlmnsmı 

isteyen muhtar Yakub ve arkadaşları tarafından 
Muş merkezinden Yüksek Reisliğe sunulan arzu
hal encümene verilmekle Maliye vekaletine gön
rerilmişti. 

Gelen kar§rlık okundu ve icabı görüşüldü: 
Bir kısrm mükellefler, yaşını ikmal etmedi

ğini ileri sürerek hayvanlarını vergiden kaçır
mak istemekte olub, halbuki Vilayet ıslahı hay
vanat komisyonunca koç katnnı tarihi birinci 
teşrin ayı olmak üzere tesbit edilmiş ve bu esasa 
ıtöre davarlarm nisan iptidasında yaşını ikmal 
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<d 1 Arzuhal verenierin l 
~ z i adı, sanı ve otur- Arzuhal hulAsası: f Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
< i duklarr ye:r 
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1 
--ı'--------1 
712 Ahmed Hilmi. : 
758 ı Alaca mescid mahal-

: lesinden Uykucuoğ-
i lu. 

1 

1 

Eski muhtar. 
Çankırı. 

İstenİlen pul cezası
nın affi. 

ı etmi~ addi J.azrmgelmiş olduğu cihetle ortada 
bir yolsuzluk ve telgraf sahibierinin müracaatle
rini mucib bir hal görülmemiştir. Kaldıki 1839 
sayılı hayvanlar vergisi kanununun ikinci A 
fıkrasını değiştiren 2677 sayılı kanun, davarla
rın yaş etrafındaki bu ihtililfı da ortadan kal
dırrnıştır. Binaenaleyh telgrafları üzerine yapı
lacak bir mamele olmadrğmm Yakub ve arka
da§larına bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

789 5 - IV - 1937 

1929 senesinde Çankrrmm Alaca mescid ma
hallesi muhtarı bulunduğu sırada nüfus kütüğü
ne kayid ve tescil ettirilen 9 çocuk için vermiş 
olduğu ilmühaberlerin pulsuz olmasından dolayı 
kendisinden aranılan 675 kuruş pul cezasının af
fi hakkında Ahmed Hilminin Yüksek Reisliğe 
sunmuş olduğu arzuhal encümene verilmekle 

·Maliye ve kaletine gönderilmişti. 
Gelen kar§ılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Damga kanununun 57 nci maddesi hükmüne 

tevfikan istenilen cezanın 1 liradan maadasının 
aifedildiği anlaşılmış ve bu suretle arzuhal sa
hibinin imkan dairesinde dileği yerine getiril
miş olmakla keyfiyetin kendisine aniatılmasına 
karar verildi 

i Karar No. K Tarihi 

1 '190 5-IV -1937 

}o42_i-tbrahim Altınbaş ve i Kanun~:-hakkr-o~l-- Akşchrin Kazak köyünde fu:rnli olarak öteki 
1095 1 ar. 300 dönüm arazinin ı lıeı·iki tamfından işgal edildiğini haber verdiği 

1 

Kazak kariyesinden. verilmediğinden şi- l,, 600 dönüm mahahkn kanunen 300 dönümü-
Reşidoğlu. kiiyet. ııün kendisine verilmesi hakkındaki dileğinin 

1 Akşehir. henüz intaç edilmediğinden şikayet edPn Re
şidoğlu İlırahimin Yüksek Reisliğe sunduğu ar
zuhal encümene verilmekle Maliye vekaletine 
gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
İlırahimin istediği bu arazinin tesbiti için 

lazım gelen muameleye tevessül edildiği ve mu
amelcnin tesrii hususunun Maliye YckiUetinden 
Konya Defterdarlığına yazıldığı anlaşılmış ol
makla defterdarlığa müraeaatla işini takip et-
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Arzuhal verenlerın 
adı, sanı ve otur· 

dukları yer 
..drzuhal hulasası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

1 mesi lüzumunun lbrahimc bildirilmesine karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

791 5- IV- 1937 
------------ ----

Seher. \ Sebebsiz olarak ve
Hırkaişerif Akseki ı kil.lct emrine alınma
mahallesi Tahtami- smdan §ikayet. 
nare sokağı No. 18. 

i !stanbul - Edirneka-

lş sahibierinden para almak ve memurluk şe
refini muhafaza etmemek hususlar'ından dolayı 

vekalet emrine alınınış olduğundan ve bu isnada.
tın asıl ve esası olmadığından bahsile işinin in
celenerek hakkının iadesini isteyen Seherin Yük
sek Reisliğe sunduğu arzuhal encümene veril
mekle Gümrük ve inhisarlar vekaletine gönderil
mişti. 

pı. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Seherin daha evvel Şilrayi devlete de müra.

caatla dava açınış olduğu anlaşılınasına ve Dea
vi dairesince verilecek kararların kati ve nihai 
mahiyette alınası itibarile meselenin erıcümence 
ayrıca tetkikine inıklin .kalmamasına. göre Dea
vi dairesince verilmiş veya verilecek olan .karar 
neyi tazanımun ederse o dairede muamele ifası 
zaruri olduğunun ve binaenaleyh bu arzuhal hak
kında encümence yapılacak muamele olmadığının 
Sehere anlatılınasma karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

792 5 • IV • 1937 

1505 Ali Rıza Dağhan ve , Kerestelik ağaç kes- Ötedenberi kerestecilikle maişetlerini temin 
1586 Salih Dağhan. J tirilmemesinden şi- ' etmekte oldukları halde buna nıani olunduğun. 

Simav kazasının Ö- ı kayet. dan bahsile intifa kanununun bedelli ruhsatla-
reyler köyünden Laz ! rmdan istifade etmeyecekler ise fırtınadan yıkıl-
Hüseyinoğlu. ınış olan çam ağaçlarından bedelile istifııdele-

Simav. rinin teminini isteyen Rıza Dağhan ile arkadaşı-
1327 J Kuzucubelen, Dolak nın ve ayni surette şikaycti havi olarak Kuzucu-
1393-- deresi ve Duduviran belen köyü ile diğer iki köy ilitiyar heyetlerinin 

1 köyleri ilitiyar heye- Yüksek Reisliğe sunmuş oldukları iki kıta arzu-
ti. hal encümenimize verilmekle Ziraat vekaletine 
Mersin gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Bu şikayetlerin, ormanları tahripten vikaye 

maksadile yeni orman ıkanununun intişarına ka
dar ittiliaz edilen idari bir tedbirden mütevellid 
bulunduğu ve maahaza köylülerin mübrem iliti
yaçlarma ıkarşı mümkün olan teshilatm esirgen-
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Arzuhal verenlerili 
adı, sanı ve otur- ı 

dukları yer 
Arzuhal hulisııs.t \ Encümen kararı v~ ne sebepten verildiği 

Reia 
Giresun 

1.8ökrrl$n 

İstanbul 
A. BarTas 

M. M. 
İstanbul 

Z. KaramursaZ 

Ordu 
lsmail Çamaş 

Dtib 
Samsun 
M. ma, 

Sxvas 
Ziya Başara 

ııııediği ve bundan başka kışın orınanlarda hasara 
uğramış olan ağaçlardan diğer köylüler gibi ar
zuhal sah~blerinin de dileklerinin isaima imkan 
aranılıınş olduğu anlaşılınış olmakla ikeyfiyetin ve 
esasen bu kere intişar eden yeni orııııan kanunu, 
orınanlarmıızın muhafazaSilll ve köylülerin de 
intizam ve iınkin dahilinde ihtiy~larının tatmi
nini kafi alıMını ihtiva etmekte o.lub bundan 
sonra bu alıkim dairesinde hareket edilmesi zam
ri bulunduğunun arzuhal gönderenlere anlatuma-

i sına ıkarar verildi 
Karar No. K. Tarihi 

793 5 - IV - 1937 

Bursa Çoruh Denizli 
M. li'ehmi Gerçeker lhsan Kurtkan Şefik Türsan 

Siird 
M. Ali Kurdoğlu 

....... -----~:·----·· "'· 

1'. B. Jl. Jl. Matb~Ja~J 



Devre: V 

T. B. M. M. 
lçtima: 2 

ARZUHAL ENCÜMENI 
• 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

~ Zo !,. Ar~uhal verenlerin 
g. adı, sanı ve otur-

f!._j _ , =,!~la:ı _ yer_-~_ 
Rağı:b Dikmenoğlu. 704 

750 Noter muavini. 
Alaçam. 

--ı! Sayı: 24 ·-

19- V -1937 Çar~amha 
= 

Arzuhal hulıi.sası 

Haksız yere 00, misli 
unvan ruihsat tezke
resi harcı alındığın
dan şikayet. 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

2395 numaralı kazanç vergısı kanununun 
Alaçaın nahiyesinde 1322 numaralı kanuna tev
fikan ne resmi devaire tebliğ, ne de ilan sure
tile neşredilmesinden dolayı bu kanuna vakti 
zamanile ıttıla hasıl edememesi neticesi olarak 
cezaen beş misli unvan ruhsat tezkeresi harcı 

alındığından şikayet eden Alaçam noter mua
vini Ragıh Dikmenin Yüksek Rt>isliğe snnrnnş 

olduğu arzuhalin encümene verilmesi üze
rine keyfiyet Maliye vekaletinden sorulmuştu. 

Gelen cevabta : 
Mükelleflerin 2395 sa.yılr kanunun 6 ncı ve 

7 nci maddeleri mucibince 25 lira mukabilinde 
ve haziran ayı içinde ruhsat tezkerffii almalan icab 
ettiği ve kanun'llıll yeni olmasından dolayı mükel
leflere kolaylıık olması .için haziran ayı içinde 
keyfiyetin helediye vasıtasile ilan ettirildiği halde 
Ragıbın 1935 mali senesine aid ruhsat teclı:eresini 
alınadığından, ihaikkmda kanunun cE'zai hükmü 
tatbik edildiği ve yapılan muamelenin kanun 
hükiimlcriııP mruıvafık olduğu Samsun defterdar
lığının işarına atien bildirilmiştir. 

Arzuhal sahibinin kati iddiasile defterdarh
ğın yazısı beynindeki tearuı;ıın halli için encü
mence ıneselenin bir kat daha tetkikine lüzum gö
rii1müş ve binaenaleyh bu nalıiyede kazanç vergisi 
kanununun ne suretle ilan ettirilmiş olduğrınun 

. vilıi.yot vasıtasile taihkik ettirilerek encüınene bil
' dirilınt~i Ye 1322 numaralı kan'liDnn 11 nci mad

desi hükmüne tcvfikan ll€f1İr ve ilan edilmiş ol
duğu takdirde dosyasında saklanmış olması la
zım gelen zabıt varakasmm da getirtilerek en
cümene tevdii Dahiliye vekilietine yazılmıştı. 

Gelen karşılıkta : 
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2655 

Rasime. 
! Dinarda rnevkuf Gediz 

1 

i onnan muarndat me- : 
1 rnıım saıb~kr F'aik 

zevcesi. 
Dinar. 

i. 

Koea.~ınrn mahkilm 
vo mevkuf olduğu 

müddetçe kendisine 
maaş verilmediğin

den f)iktıyet. 
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

2395 sayılı kazanç -vergisi kanununun Alaçam 
ımlıiyt,~i hPl<_,diycsincc neşir ve iliin (.~ildiğinc 

dair ,Jıir kayid bulunırnadı~ından kanuniann ve 
nizanıııwındcrin sureti neşir ve iliinı hakkındaki 
1322 numaralı kanunun 2 nri maddesi hükümle
rine aykırı olan bu lıarC'ketl<'riııden ötürii rnüseb
biblPri .!ıakkıııda kanuni tailübaWı bulıunulması

nııı Bafra kaymakamlığına yazıldığı Samsım vi
la)"Ptinin işanna atfen bildirilmi~ir. 

Encüınwne davet edilen Maliye vekiıleti Siyast 
müstP~arı hazır olduğu lıaldP mesele müzak<>re 
olundu: 

239fi nurnaralı kazanç vergisi kanununun 
1322 sa)·ılı kanııındaki tıı.rifa.t daiN>sinde Alaçam 
nllihiyPSinde n<'şir ve ilii.n Pdilmı-diği ·tf'beyyün et-

' miş ve bu itHmrla armııhal sahibinin bu brubdaki 
hiikme vaktile ıttıla hi\.sıl edemediği hakkıııdaki 

iddia.~ı :verin de olııb, binaenaleylh ikendi sun 'u 
takffiri olmayarak ıinvan ve ruhsat tezkieresini 
vakt.ilc almama.~ıııdan dolayı ceza talıll!kkuk et.ti
rilrnl'si doğru göriilrnemiş olmakla bu ceza henüz 
almmamış ise alınmasından sarfınazar olunma
sının ve alınmış ise sah~bine iade editmesinin Ma
liye v!'ki\ldine bildiritmekle haraber keyfiyetin 
Ragııba da ania-tılmasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

876 13 - IV - 1937 
- -~--~·-------

Kocası Gediz eski orman muamelat memuru 
Fıı.ikın malıkurniyet ve rnevkufiyetinin devamı 
müddetince maaş tahsisi kııııunen lazım geldiği 

halde noksaıı hizmet ettiği vpkfılPt~e ileri ımri.i

lcrck bu maıı.5ın bağlanmadığmdıın ve halbuki 
' hizmet miirluctine miiradele zmnnu ilfıvc !'dile

cek olnrsıı maa~ tahsisini iNtilımm edeı,ek ıniidılct 
ikrnal ı•dilmi~ olıırağınd~uı bahsile işinin tetkikile 
bu maa.~ın ver-iLmesini ist<'y!'n Rasimeniıı Yük
sek Reisliğc sunduğu arzuhal !'neiimem· veı·il

moklc Ziraat vekiıletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okunduktan vc Divaııı ınuha

scbat reisinin bu hususta mii•talcaı;ı da alındık
tan sonra kcyfiyet müzakere olundu: 

Bu gibi malıkurnların yetimleriııe maaş hağ. 

lanabilmclı: için bilfiil on •beş seneden fazla lıiz-

, 
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mette bulunulması kru1uncn mcşruttur. Faikin 
hizmet müddoti ise bu lıaddc vasıl olına.nıış1ır. 

Uerçi Hasinw aı·zulıaliııde Yüksek Meclisin 476 
ve !Jl-l numaralı kararlarıııa dayaııarul' im nıa
aşın tahsisi kanuni olduğunu ileri sürmektc ise 
de bu kararlar Hi~3· numaralı yl'ııi tckaüd kanu
ıııından evvelki hadi:>clcre aittir. Bu kanunun 
53 ncü maddesinde bu gibilerin on beş seneden 
fazla lıiznwti oldukları takdirdo ailckriııc nıoo'? 
verilmesini ı1mir olmasma ve Milli mücadl'le 
zamını ise kanunun tayin et;tiği fili hizmetten 
sonrnki hesabta müe:>sir olacağına giirc Rasiıııc

nin dileğini tcl'\·ice kanuni iıııkaıı bulunmamış

tır. Keyfiyetin kendisine bildirilmesine kamr ve
rildi. 

Karar No. K. tarihi 

877 13 - IV - 1937 
-·- ---.- ---·~· -·-- _,( ______ --=-· ------·---· ...... ----------- -------

2223 i Ferid Korkımaz. , 
2339 · · Şişli son istasyon Mi- ' 

Devlet hizmetinde ge
çen hizmetinin İnıhi- i 
sarlardwki hiıımatlc-. dilli ·apartıman No. 2. 

~~~ 

1 
ı 

rine ilavesi suretile 
1 telmüdlüğüııün 

prlmasr. 

r 

Devlet memurluğunda geı,:en lH yıllık müd
rlctiııe, 302~ sayılı kanunun birinci nıııddeı;iııiıı 
A fıkrası mucibiııee Tütün iııhisarlarmdıı gt>ı:eıı 

hiznıetlm·inin de ilihesile mecmuuııa giiı·e teka
üd etdilınesi, Haliç fabrikası !'ski müdür ıııua
viıü Feııitl Korknı.aznı Yüksek Hei~liğe snııııb 

eııcünıene verilen arzuhalinde jsteııilmeı;i üze. 
rine bu arzuhal Gümrük ve iııhisarlar vekiilet;iııc 
gönderilmişti. 

Gelen karşılık okıındıı ve icabı görüşüldü: 

Ferid Korknınzrıı daha evvel Şfmıyi devle
te de m.üracaat ettiği aıılaşıl:ınıa..~nıa ve Deavi 
daireoıinde rüyet edilmektc olan davasıımı ne 
gibi bir hükmü ihtiva ederse u lıükmüıı kıı1l ve 
nihai bir mahiyette olması itibarile ayııPn tı>ııf'izi 
lazım:gelcc(•ğiııe göre Şfıı·ayi devlete iııt;ikal 

eden bu ıııeı;eleniıı ayrıca eııcüıneıwe tetkikiııc 

imkan g(irülmediğiııdeıı ve biıı<ıeııah•yh J)pavi 
dairP~iııdPn bu hususta verileı•pk karara iııtiz;ır 

ı 1 etmesi zaruri lıulıınduğuııuıı kl'nılisiııe hildiı·il

nwsinc karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

878 13 -lV -1937 
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~ Z ' ":.,:~~J~~:::ı:JEncümcn kar:' ~e ne seb~~en v"~~gi~ 
100 ! Hayri Bortecene ve : Kalan ceza müddet- ' Kendileri gibi beş on lira zimıınet iddiasile 
103 Ar. 1 lerinin affi. hapse atılmış olan adedi ınahdud bir kaç me-

Cezaevinde Bodrum nıurun çektikleri QStiraba nihayat vermek için 
Ziraat l:ıankası vez- ı kalan cazalarrmn bağışlaıuııasına dair Muğla 
nedarı Ista.nıbullu. cezaevinden Hayri Bortecene ve arkauaşla-
Muğla. rı imzasile Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal 

encümeııc verilmekle Adiiye vekaletine gön
derilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüluü; 

!htilastan suçlu olan arzuhal sahibleriııiıı 
haklarında verilen hüküınlerde kanuna uyııııa
yan bir cihet olmadığı gibi cezalarının aifini 
icab ettiren kanuni bir sebeb de bulunmadığı 
aniaşılmasına göre arzuhalleri hakkında ya
pılacak muamele olmadığının kendilerine anlatıl
masına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

879 13- IV - 1937 

2403~-;~ah~---- --~ ~akst~~~~~~aüd ı- Miraala;ı~ktan hak:-;::-v-:-~dalet mef~:--
25291 Alay 203 kuınandan- ı edilmiş olduğundan ı muna uygun olmayarak tekaüd edildiğinden ve 

ı
lığından mütekaid ' şikayet. ; bu noktaya ai d bir takım müddea ve mütalealarda 
miralay. 1 buluııduıktaıı sonra işinin yeniden iııcclcncrek 
Beşiktaş Köy içi cad- bu babdaki kararııı tahshihi Slhl'ctilc hakkın 

1 desi No. 12. ı ve adaletin yerine ı,"Ctirilm~ini isteyen Mcmet 
: lstaııbul. 

i 
1 

ı 
ı 
ı 

ı 
ı 

Şahinin Yüksok Rcisliğe suımıuş olduğu arzuhal, 
cncümene verilmekle okunduktan ve l\Iilli .Müda-
faa vekruetinden getirilen dosyası da inceden 
ineeye tetkik edildikten ooııra icabı görüşüldü; 

Şahinin aıhlak kusurları dolayısilc ordurlu 
baka~ı caiz olmayacağı amirleri tarafından veri
ku tasdikli sicilli üzerine ~icil talima.tnamcsi
nin 33 ıwii ma<lLh~iııin ~on bendi ddalctile tclia
üd luıııuııumııı 3 ncü mndd,osiııin (D) fıkr~ıııa 

tı.ıvfikan tckaiid edildiğ.i ve do.~yasındaki kuyud 
ve malfıımat ve delaile nazaran yapılan muaınc

lede lbir haksızlık, adalet.~izlik ve isabetsizlik bu
lunmadığı anla.~ılmış V(l Şahinin cvvdce verdiği 
arzuhal üzerine encüm<•uiınizre ittihaz edilen 

242 numaralı ve 30 - III - 1932 tarihli kararda 
dahi yazılı olduğıu, üzere, lhalkkmda yapılacak 



i 
~~~~T lVIcsud Yüksel. -~ H~~~n~~ ~~r~~ ~-
]475 · Elazizde avukat Şev-· fiyo !kararmrn kaldı-

i ket yanında. rrlmasr. 
1998 

1 Eski Ergani Osma-
1687 ! niye mustantrkr. 

-;;;-~-~~-Ra~~-~~~~--- - Maliyeden satrn al-

92!l ·, Vezirköprü - Samsun. dıkları gayrimenkul
lerin geri almması. 

-:!ı::&±: ci: 'S 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

muamele bul,mıınaınL~ olmakla keyfiydİn kendi
, .~iııe hildir.ilnıesiııc karar verildi. 

Karar No. K. 'l'aı·ihi 

tıt>ü 13 -IV- l937 

Hiç bir hak ve isabete iktiran etınOO.iği hal
de sırf bir ıııüfettişin hislerine kapılarak ver
diği sathi rapora istiııad etmek suratile yeni 
hakimler kanununun A fıkrasına tevfikan va
zifedcıı çıkarıldığmdaıı bahsile bazı nıüddeiyatı 
ve kararnı kaldırılması talebini lıavi eski Eı·
gani Osmaniye nıustaııtıkı l\iesud Yükseliıı 
Yüksek Reisliğe sunıııuş olduğu arzuhal üze
rine keyfiyet Adiiye vekiUetinden sorulnıuştu. 

Gelen karşılıık okı1nduktaıı ve 1\-Icsudwı yckii
letten getirilen sicil dosyası tetkik edildikten 
sonra icabı görüşüldü: 

Mesudun sicilinde yazılı olan hususlara 
nazaran Teınyiz mahkemesi birinci Reisinin 
reisliği altmda teşckkül eden komiı;yonu mah
susunca hakkında verilııüş olan kararın isabet
sizliğinde encüıneııce bir kanaat hasıl olmamış 
ve binaenaleyh bu kararın kaldırılmıısına ma
hal görülmemiş olmakla ılileğiııin tervicine 
iıııkan olıııaJığııun ·l\iesuda aniatılmasına ka
rar verildi. 

Kal'8.l' No. K. Tarihi 

881 13 · IV -1937 

Samsunda Ali Raif ve arkadaşları tarafıııdaıı 
Yüksek Rciııliğe sunulub cııcüıııene verilen arzu
halde: Em vali metrukeılcn taksi tl c satın alıııı~ 

oldukları gayrimenkullerin taksitleriııi vercllll'· 

diklerinden bahsilc bunlardan arazi ile iratsız 

arsaların verilen taksitlerini geri istememek şar
tilc Hazineye terketmelerine ve diğer gayrimen
kullerin de taksitlerinden tmzilU,t İcrasına müsa
ade olwıması istenmektedir. 

Bu arzuhalin 1\-laliye vekilietine gönderilmesi 
üzerine gelen karşılık ok undu ve icabı giiı·üı;;üldii: 

Taksitlerden tenzilat icrasına kanuni imkan 
olmayıp, ancıı:k sonradan çıkan 3031 numaralı ka
nuna bu kabil arazi ile arsalarm ihale bedelinden 
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685 ' Ali ve Ar. 
731 Eşme. 

1313 

1377 

1 
1 

ı 
1 

1 

1 

~t·vki S(•vgen. 
Giresun orta okul 
tarih ve coğrafya 

iiğretmeni. 

ı 

.1 

yüzde yirmisini todiye etmiş olanlarm aldıkları 
malların iadcı;iııi istedikleri takdirde, verdikleri 
paradan vazgeçmek şartile, bu taleblerini müm
kün kılacak hüküm vazedilmiş olmasına binaen 
bu husus için mahalli ınaliyesine müracaat etme-

ı leri lazım geleceğinin arzuhal sahibierine anla
tılınasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

882 13 - IV - 1937 
-------------------------

1 Öğretmen Fuadm ı Öğretmen lt'ııııadın iııkilablarda gösterdiği 
mahln1miyetinin affi.' faaliy~t neticesi olmak üzere kazandığı düşman-
I ların iftiralarma uğrayarak sebebsiz yere iki aya 
1 mahlillm edilmiş olduğundan bH~hsile affe maz-
, har cdilme.~i hakkında Aıhımctler köyü ihtiyar 
1 heyetilc sairlcri tarafından Yüıksckı Reisliğe çe

kilen telgraf encümoeııc verilmekle Adiiye veka
letine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

ÖğretmPn Puadın yalan şahid tedarikine te
Şl•bbüstcn suçlu olwb, Bşıne asliye malıkemesinde 
yapıları duruşma sonunda iki ay hapis cezasına 

: ma.hkılm oldıığ'U ve bu kararııı teınyiz ma.lıkeıne-
. since de tasdik edilerek katilcştiği anl~J~Şrlmasına 

mobni bu dilek hakkmda yapılacak mu.a.ınde ol
ınadığımn tclgraf sahibierine bildirilmesine ka
rar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

883 13 - IV - 1937 · 

------ -·----· ------
Trabwn teeim oku
hındaki hi7Jllletinin 
tekaüd Jı.esrubma ka
tılması. 

Trabzondaki tecim orta okulunda geçen hiz
metinin tekaüd ihesubına katılmamakta olduğuu
dan ve ,bu okulun vekiliete bağlı diğer orta okul
lardan farkı olmadığından bahsile bu haksızh
ğın ortllldan kaltlırılmasına dair Şevki Sevgen 
tarafından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal en
cıümene verilmekle Maarif vekaletine gönderil
mişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Maarif vekiUetine bağlı bütün tecim okulları 

öğretmenlerinin aylıkları ücret olduğuna ve üc
retle geçen müddetlerin tekaüd hesabına katıl
masına mevzuatın müsaid olmamasma ve mev-



-'1-

Ol Arzuhal verenlerin 
1 z adı, sam ve ot.ur- Arzuhal hulasası Encünıen kararı ve ne sebepten verildiği 
!j duldan yer 1 
-~· ----=-=*'""-=-"=-~-=_,_,~b~ ·~~~=-==-·-.··.~o=~---~ 

1420 

1493 

Ma.hmııd Tüfekci. 
Konya Ereğlisinde 

bıııkkal. 

ı 

j 

zuat dışında muamele ya.pılmaBına. da imkan bu-

lunmamasına. mebııi Giresun orta okul öğretmeni 
Şevkinin Trabzon tccim okulunda geçen müdde

tinin tekaüd hesabına sokulması hakkındaki di

leğiııin yerine getirilmesi mümkün olmıulığınnı 
kendisine aniatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

884 13 - IV - 1937 

Şeker fiatının tenez- U~ak Şlıkcr frubrika~ınm Konya Ereğlisinde 

zülünden dolayı uğ- ' sntıersı bulunduğundan ve şPkcr fiatlarıııın tcıı

rııılığ-ı %ararm tclfı- zili llıakkıııdaki kanun üzerine elinde bulunan mal-
fisi. 1 larrlııı l>pi~·ı·,c bir zarara uğramı.5 olduğundan 

hı~lısil<> huıılar i~in Hiikfımet~c alınan resmin gl'ri 

verilmek suretik olsun ziyandan kurtarılmasını 
iııtey!'n Mahmud Tüfııkı;inin Yüksek Reisliğc 

sunmuş olduğu aı7lUJhal, eJH'Ümcne verilmekle 
1\faliyc vekiılt'tiııe gönderilmişti. 

f1Ph'n karşılık okııııdn ve icabı görüşüldü: 

Arzuhalde balıııcdilen şohrkrin, şeker kanu
nımnn nr-oşrindcn evvel sipariş edilmiş ve satın 

alınmış bulunmasına ve resmin de, bbrikadan 

sa.trş vuku bulduğu tarilıt>C alınma.kta olmasına 

göre o tarihi<' ahkamr cari olan kanun mucibincc 

a.lmmı~ hıılıınan bu resmin vdev kısmen olsun 
iadesine imkfm yoktur. Ma.lıınud Tiifek~i, sipa

ri~lcriııi fabrikanın tehliğa.tı Ü?.eriııc yaptığını 

ve fahrikanııı salıcısı olduğıımı hPyan ve idniıı 

<'tmnkl<> olmasına ~iire hn husus fa.brika ili' :MaJı

mıı•l 1'iit't•k•:i arasında lın!lı·<lill'~<'k bir rn<'s<'le 
olıuıh, hıııııııı da şekline gi)rp bir dava mt'vzııu ol-

du!hı aııla.~ılmakta ve binaenaleylı Pncümcııe 
taalliıkıı giiriih~m·nınktı'<iiı·. Bu itiharla r!iiPjl;i hıık-

kıııda ı•ıwiirn•·ıı~n yapılacıık bir ınuamrlc olmadı

ğıııııı kı•ıı<lisiııe aıılıı-tılmasma "karar verilrli. 

Karar No. K. 'l'arilıi 

885 13- IV -1937 
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2274 i Ömer Server. 1 Ha:kkı olan ~ se-

Encümen kararı ve ne sebepten verildiğ 

2391 A.ksaray Yusufpaşa nelik beyiye ikraıni- ' 
hasokİ caddesi 8 nu- yt'sinin verilmesi. 
maralı evde. 

Malfıliyetile maaş tahsisi arasında geçen müd 
detc aid beş senelik beyiye ikramiyesini alaıma 
dığından bahsile şikayotte bulunan mütekaic 
zabit vekillerinden Ömer Serverin Yüksek Reis 
liğc sunmuş olduğu arzuhal encümene verilmt'k 
le Milli Müdafaa vekaletine gönderimlişti. 

Emekli zabit vekillı'

rinden. 
·Arifoğlu. 
lstanl:-ul. 

1658 FaJıri tl'ruıal. i Il izmettcıı affine da-
1748 Kızıica •hamamda mu- ir olan •kararın kal

kim. ! dırılmruıı ve harcira
l~riılir kazası eski hile tekaüd aidatının 
mustantıkr. verilmesi. 

Gelen karşılık okunduktan ve eııeiimene da
vet edilen sala!ıiyetli müdürün verdiği izahlar 
dinlendikten sonra icabı görüşüldü: 

Gerçi Ömer Scrvere 27 mart 1934 tarilıind<'ıı 
muteber olmak üzere 9 - I - 1935 -tarihinde ma
liUiyet ma&\>ı bağlanmış ise de Serverin is1ediği 
senelı•re aid ikramiyelcrin 1485 sayılı kanunun 
4 ncii maddesine istinaden seneleri zarfında ta
mamile dağıtılmış ve elde başka dağıtılacak pa
ra da kalmamış olmruıına ve bir sene iı;in top
lanacak paradan geçen sene ikramiye.lerinin ve
:cileceğinc dair kanunda bir sarahat bulunmanıa
sma ve e,.qasen Ömer Sen•cr vaziyatinde olan ba
zı kinıselı>r tarafından ayni nıeselc hakkında Şü
rayı Devlete açılan davalada, Deavi dairesinin 
verdiği kararlarm da bu şekil ve mahiyet1e bu
lunmasına göre Serverin dileğini terviee maddi'
ten ve ·kanunen imkan olmadığının kendisine an
latılmruıma karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

886 13 - IV - 1937 

lğridir kazası miistantıkı iken vazifesinden 
afft><lil<liğindPn ve ikamet <Xleceği Kızıica ha
ma.ma kadar istediği harcİrahı verilmediği ı;ıihi 

yeni bir vazifcyc de tayin kılınmadrğrndan ve 
on iiı; RenPlik tokaüd aidatı da iade olunmadıihn
da.n hBJhsilc ştkfıyette bul~man Fahri Ünsalrn 
Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal, eııcümene 
verilmekle Adiiye vekilletinc gönderilmişti. 

(fp)en karşrlrk okundıı ve icaıbr g-öriişüldii: 

Fa:Jırinin intihab endimenince tctkik edilen 
1 siciliine giire hal ve sireti itibarile kendisinden 

istifade olunamayarağr aniaşılmasına hinaen 1024 

nurnaralı kanUJl rnurihince bir daha müstantik
likt<' kııllanılnıanıak üzere affine 2 - I - 1933 
ta ri hi nde karar verildiği anlaşılmış ve memur ta
yin ve istiıhdllllili esasen merciine mevdu sala!ıiyet 
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Ar1illhal verenlerin 
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, Köylülerin valssiz ve : 435 1 Emin ve Ar. 

461 1' Karacaviran ve 
köyler ihtiyar 

diğer eleksiz ınot.örlü de
hey- ğirmcıılcrde kırdır-

etleri. 
Çanakkale. 

dıkları zahiredcn 
' muamele vergisi alın
maması. 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

icaıbından olmasına göre kendisinin yeniden bir 
vazifooe istihdamı ya:hud sicilline göre intihab 
cncümcnincc hakkında verilen kararın kaldırıl
ması için encümence :bir karar ittihazına :ınalıal 

göriilmemiştir. 

Fa!ırinin istediği harciralıla teııkettiği tcka
ütl. aidatına gelince: 2024 numaralı kanuna tcvfi
ikan vazifesinden affedilen Falıriye 1335 tarihli 
.harcıraJı kararnamesinin 4 ncü ve 10 ncu mad
dffiinin 3 ncü fıkrasınJ.wki saralıatc göre harcı
rahı verilcm<>ycrrği gibi ilmndisinin hizmetten infi
kiiki şokline nazaran ne ikra:miyc vcri!mt\'line, ne 
de mevzuat hilfıfına olarak bıraktığı telmüd ai
tlatnıın iadcsiııt• iınkiııı lıuluııınaıııış olmakla lıu
ralarrnııı k<"tıılisiııe anlatılınasına kurar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

887 13 - IV- 1937 

Yakınlarında muamele vergisinden müstcsna 
tutulan su ve yel değirmenleri bulunmayan yer
lerde köylülerin bilmecburiye valssiz ve cleksiz 
motörlü değirmenlerde kırdırdıkları zahire ve 
hayvan yemlerinden muamele vergisi alınmasın
dan şikayet eden Emin ve arkadaşlarının Çanak
kaleden Yüksek Rcisliğe sundukları arzuhal en
cümene verilmekle Maliye vokaJetinc göndrril
mişti. 

Gelen karşıirk okundu ve ieabı görüşüldü: 

2430 sayılı muamele vergisi kanununun bi
rinci maddesi sınai müessese vaziyotini haiz yer
lerin her türlü mamulatını muamele vergisilc 
mükellef kılmıştır. Ancak ikinci maddenin (K) 
fıkrasında, munhasıran yel ve su ilc işleyen 
valssız ve clcksiz değirmenler ve (O) fıkra.~ıııda, 

işci sayısı onu ve motör kuvveti beş b(>ygiri a~

mayan müesseseler vergiden istisna edilmiştir. 

Arzuhal sahibierinin bahsettik!Pri değirmenlcrin 
motörle müteharrik olduğu için (K) fıkrasında

ki ve motörleri beş beygirden yukarı olduğu için 
(O) fıkrasındaki istisnaiyetten istifade ettirilınc
lerine kanunen Lmkfm yoktur. Kanunun hirim·i 
maddesinin (A) fıkrasında «smai müesseselerin 
her nevi mamulatn mutlak surette veııgi mcvzu
una itlıal edilmiş ve ücretle yapılan mamullerin 
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1550 
1 

Emin. Davasının temyiz 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

vergiden istisnasına dair bir hüküm de mevcud 
bulunmamış olnuısına nazaran arzuhal sahibieri
nin satış olmadığı cilıetlc vc11gi alınması icab 
etmiyeceğine dair olan iddiaları varid f,>"Örülmc
miştir. Keyfiyetin bu suretle kendilerine bildi
riLmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

888 13 - IV - 1937 

Tarlalarını terhin etmek suretile şahsr 

1638 Kayadibi kamunu . ma.hkcm(•since tasdik-. ahardan aldığı 60 madeni lirayı vernriş olduğu 

halde ibraz P<lilen sahte bir senedden dolayı tek
rar kendisinden tahsiline dair Sıvas asliye hu
kuk nıahkeıııesinl·e verilmiş olan karar T<'ııı

Güney kö:vünd<m Ve-· edilmeden emlakinin 1 

lioğllarından Yusuf- satıldığından şikayot. i 
oğlu. 

Sıva.s. 

Rs. 
C:irt>~-.ıun 

l. Siikını n 

İstanbul 
.1/i narlııs 

M. l\1. 
İstanbul 

Z. Kııramursal 

Ordu 
1. Çamaş 

Kati b 
Samsun 
M. Ukış 

: yiz ıııalıkt•ııı<•siııee ta>ı<lik eılilmemi~k<•ıı ••mla.ki sa-

l .tılarak lıııkııkn ziyaa uğratılmış oldıığundan bah
si!<' ~ikfıy<'tl<' hıılnnaıı Eminin Yüksl'k Rt>isliğc 

· sunduğu arzuhal, cncüınene vcrilınckl<' Adiiye 
vekiiletino giinderihnişti. 

Gelen kı•rşılık okuııdu ve •icabı görüşüldü: 
Emin ilc arkadaşlarının 335 liranrıı tahsil ine 

dair Sıvas asliye hukuk ·mahkcın{>sindeıı verilen 
hükmün •remıyiz mahkemesince tasdik e<lildiği gıi

bi Elmi111in satış hakkında sonradan vaki olan itira
zının da tetkik merci[nce reddine dair verilen ka
rarrıı teıııyiz icra ve iflas dair.l.lf!ince kezalik 

i tasdik edilmesine mebni borçluya aid gayri
! menlnıl. iisııl V<' kamın dair<•sinıll' satılaı·ak 

borcun ö<lcndiği anlıışılnırş ve şıı hale göre işte 
, bir yolsuzluk ve idareten yapılacak hir m1.ıame
[ le ııiiriilmemiş olmakla keyfiyetin Emine bil

dirilmesine karar verildi. 

R1arar No. 

889 

Bursa. Çoruh 
M. F. Gerçeker 1. Kurtkan 

K. Tarihi 

13- IV- 1937 

Gazi Antep 
M. Şahin 
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1777 1 Hacıbekiroğlu. 1 ğı arazinin geri alın- hazineden satın almış oldu6rıı arazinin taksit lıc-

1471 
1547 

Bolus köyünden. msar. , delinin bir kısmını vermiş ise de mali vaziycti, 

Artuva. ll · :r~a~e~~~~n~:r~::1ğ~8:::~~:l:~~:~ıı;~:u:ı!::~:~ 
nin geri almarak borçtan kurtarılması hakkında 

l
ı Bekiroğlu Musanın Artovadan Yüksek Heisliğ'e 

sunduğu arzuhal Eneüincne verilmekle Maliye 

ı 
vekaletine gönderilmişti. 

. ?~~en k~rş~lık okud ndu
30

v
3
e icahı göı1·üşkiildü: ı · ~:uııren ıntışar c en 1 numara ı aııunıın 

-ı· 2 nci maddesi, Musanın bu dileğini yerine getir-
rneğe müsaid olduğundan bu hususta mahalli mc-

ı' muriııi maliyesine müracaat etmesinin kendisine 
anlatılınasına karar verildi. !'! 

ı Karar No. K. Tarihi 

890 14 - IV- 1937 

Osman Timin. , Malılliyeti hasebile 
Zile köyünden mü- terfih zammı veril-

Malfıliycti dalayısilc tckaüdü İcra edilmiş ise 
de kendisine tcrfilı zammı vcrilmcdiğiııdl'll ma
lul ise dcrcl'c üzerinden maaş verilmesinin, wya
hud barcmden istifadcsinin, dcğilsl' idari lıir va
zifede istihdamının teminini istııy<•n Osman Timi
nin Yüksek rcisliğc sunmuş oldıığıı arzuhal En
cümene verilmekle M. l\L vekilietine gönderilmiş
ti. 

tekaid mülazim. mesi. 
Deve li. 

Gelen karşılık okıındıı ve icabı giirüşüldü: 

Astcğmen Osman hakkında Gülhane hastane
sinden verilen raporda, kendisinin (Viladi mesa· 
ne rctci) arızasırıa maruz olduğu beyan kılınma
sına ve lıu n rızanın ise daimi sa h it hizmette istih
dam edilebilecek mahiyt>t.t.c olduğu gibi Hl5 nu

maralı tefsirc g(irc malfıliycttcn maksat ta şahsın 
tckaüdü bininde mcvcud olup, vazife t>sııasıııda 
hadis ve vazifeden müıubais ve kendi sunu t.aksii·i 
olmaksızın tahassiii eden hastalıklardan ibnrC't 
bulunmasına hinaen astcğıncn Osnıanııı, saliilıi

yettar olan talıipler tarafından viiiidi olduğu be
yan olunan ve vazife ile alakası görülmeyen arı
wsrndaıı dolayı dere(•p ik tel'filıiıw n' t('lwii<lüıı

den çok sonra intişar f:den ve neşri tarihinden 
muteber olan kanun hükmüne tevfikarı haremden 
de istifadesine kamıni imkan hıılunmamıştır. 1-
dııri bir· vazifeye tayini hakkındaki dilcğine ge-



· linee ı Dahili niz8mnamemiz ~Jramiııa: göre bu 
gibi if).erin Encü~enimizin salihiyetL dahilinde 
olmamasma me bm .bu dileğinin.' de Encümenimiz
ee te).'Vici kabil ol~ştır. Burala~m Osmana ' 
anlatılınasma karar verildi. 

Karar No. 

891 14.IV.1937 

lstanbulda Güıel sanatlar mektebinin mim~ri 
~de okuduktan sonra .Alınmyaya giQ.erek· 
Ali mektepierin ıniİnari tedrisatma iştirü: ettiği 
gibi V!ıımarda mühendis akademisine kabul edi
lerek oradan da mimarlık şehadetnamesini iı.lınıg 
olduğu halde burada kendisine mimarlık etmeğe 
ruhsat verilmediğinden 'şikayet eden Şahabetti

.nin Yüksek · reisliğe sunmuş olduğu arzuhal En- • 
• eümene verilmekle Nafıa vekaletine gönderil.: 
ıdi§ti. ' . . 

Gelen kartılıkta! 
Şahabettinin mezun oldutiP' akademinin ders 

prograınları Yüksek mühendis n:ıektebi. t~ iQı. 
rulu tarafından ineelenerek bu mektebin ali ol

' madi~ görülmesine mebni kendisine ruhsatnarı:e 
verilmiyeceği kararlaştırılarak keyfiyetin Şaha
bettine de bildirilmiş olduğu beyan kılmınıgtır. 

İeabı göı:ii§illdükte: 
Mühendislik ve mi1n4rlık hakkındaki 1035 nu

maralı kanunda milsarrab ruhsatnamelerin itası_ 

usulüne dair o~ talimatnamenin altıncı madde
sinde, bu gibi diplamaları ita edel). mektepll)rin 
Türkiye yüksek mühendis veya mimar mekteple
rine muadil 1üksek lnekteb olduğu, takdirde ruh
satname verileceği sarahaten y~zılı bulunmasma 
ve · Şahabettinin .aldığı şahadetname salahiyettar 
heyet tarafından 'tetkik edilerek mezun olduğu 
mektebin ders programları itibarile ili mektep- ~ 

ı ten· nıadud olmadı~ anlaşrlın~a nazaran itti
. haz edilen kararda bir yolsuzluk görüliıı.emit ol

makla dileğinin tervieine mevzuatı:mız müs&id ol
madığının kendisine bildirilmesip.e karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi -

892 14.IV.l937 
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Arzuhal huliaas: Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
iii 1 Arzuhal verenleri~. l z ! adı, sanı ve otur 

~--~~~~==d_Wd-=a_r~ı~y,~e_r~~~=---~~--~--~--~-~---~-=-==~--====-=-~=====-~~----
1565 1 Saadet. ı Kocasından dolayı Kocası Ferik Osman Hit'at Paşadan dolayı 

1654 Yeldeğirmeni polis yetim maaşı bağ- kendiNine maaş hağlannuyunık sokak or1alıırııı-
karakolu ittisalinde-' lanması. da kaldığından bahsile nıaişetini temine nıcdar 
ki evde merhum Os- olacak hir maaş bağlanmasını isteyen Suudetin 
man Rifat pş. karısı. Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal eıwüme-
Kndrköy - !stanbul. ne verilmekle Milli Müdafaa vekaletine gönderil

mişti. 

ı 
1 

------- --·---1-~ -· ---------==-

1692 1 Hamid. 
1783 -·~ Hamidiye 

sinden. 
Menemen. 

1 Malilliyet maaşı bağ
mahalle- : lanması. 

1 

Gelen karşiirk okundu ve icabı görüşüldü: 

Rifatm, Damad Ferid kabinesinde Evkaf 
nazırlığını kabul ederek Sakıt Hükilmetin iimal 
ve maksadına iştirak etmesinden dolayı heyeti 
mahsusa kararile nisbeti askeriyesinin kesilmiş 
ve Ali karar heyetince de bu kararın tebdiline 
mahal görülmemiş olmasına mebni kendisine 
1520 numaralı kanuna tevfikan bıraktığı teka
üd aidatı % 50 fazlasile verilerek alakasının ka
tedildiği anla§ılmrş ve bu itibarlu Saadetin dileği-
ni tervice kanunen imkan bulunmamış olmakla 
keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

8!l3 14 - IV - 1937 

Büyük harbdc yaralanması üzerine Ha~biye 
moktebi hastanesinde ameliyat yapılıılı tedavi 
edildikten sonra mmnlck<'ti olan lştibc gitmiş ve 
orııda zaruri olarak bir müddot ·kıııldıktıın sonra 
ana vatana avdet etııniş olduğundan ıbıı.lısile ma
lfıliy!'! üzt>rindcn maaş bağlanmasını İstiyen Hilmi
din Yiikst•k Rcisliğe sunmuş olduğu arztıha1 en
cümene verilmekle l\~. M. vekilietine gönderil-
mişti. 

Gelen karşılık okundıu ve icabı ~örüşüldü: 
Hamidin · izinsiz olarak ya-bancı memlekcte 

gidib bir çok zaman orada kaldıktan sonra Sırp 
pasaıxırtu ilc 1341 senesinde dönmüş olm!IBma 
ve bu ınıretle memleketten çıkıb, sonra gelerek 
vatandsışlık kazananlara evvelki •Jıakıkın iadesiııP. 

imkan bulunmamasına hiııaen dileğinin yerine 
gl·tiı·ih·meyet•Pğinin kPndisiııe bildirilmesine ku
rar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

894 14- IV- 1937 
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1540 

1628 

Niyazi Özkan. 
Kunduracılnr cemi
yeti başkanr. 

822 i Münir. 
871 Tapu müdürü. 

Eskişehir. 

-14 

Arzuhal hulAıııısı 

Tuhafiye ve hakka- ' 
liye ticareti yapan 
esnafın kunduracılrk 

ta yaparak bu esna- ' 
fın kazançlarını sek
teye uğrattıklarm

dan şikayet. 

V e kal et emri maaşı 
, verilmemesinden Şi. 

kay et 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Bolu Merkez kazasında tuhafiye ve bakkali
ye ticareti gibi işler yapan esnafın ayni za
manda kıunduracılarııı maişctJ.erini alilkadar 
eden işleri yapmakta olduklarını beyan ve bu 
yüzden kazançlarının soktcyc uğradığını iddia 
ederek ılwr sanat ve ticaı"()t crba,bının bir iş 

veya ·bir nam altında ticaret yapmasının temini
ne dair Bolu kıınduraeı &ısyetesi Başıkanı Ni
yazi Özkan inızasile Yüksek Rcisliğe sunulan 
aJ:Izuhal, encümene veriLmekle Maliye vekilietine 
gönderilmişti. 

( :(•]en kar·~ılık okmıdıı ,.,, ie:ıbı görüşüldü: 

2395 nurnaralı kazanç vci>gısı kanununun 
17 nci ve 34 ncü maddeleri m~ı.cibince işgal ettik
leri mahallerin gayrisafi iradiarı üzerinden ka· 
zanç vcrogisinc tabi tutulan mükPllPflı•r, 82 nci 
maddenin (C) fıkrası mucibincc işgal ettikleri 
binanın gayrisafi iradına ~öre ruhsat tezkc
resi harcına twbidirler. Bunlar, ayni mahalde 
muhtelif vergi sistemlerine tiibi satış ve muame
lede buJnııdukları takdird(' kaıımııın 36 ncı mad
dooi muciıbincc yapılan işlerin tefriki krubil ise 
kendi nisbetleri üzerinden, değilse en yüksek 
niııbetc tabi olan ııisbctirı ·bir dereec a.'iağısııı

da.ki nisbet üzerinden kazan~ vergisile mükellef 
tutulmakta olduklarına ve ticaret scrboo olub, 
taılıdidi ticarı•t mt"Sclesi .mevzuatımızla kalbili te
lif olmadığına ve bu itibarla bir bakkal veya tu
hafiyeı>inin kunduracılara aid bir iş yapmaktan 
n•ya bir ŞPY saıt.ıııaktun kanuıH'Il nıı•nedilcmeyceP
ğinc hina(•n bu arzuhal ılıakkında cncÜml'nce ya
pılacak bir moo m ele olmadığının Niyazi ö7J.:ana 
anlatılınasına karar verildi. 

Karar N o. K. Tarihi 

895 14- IV- 1937 

'!'rabzon tapu müdüriyetiııdc müstahdem 
iken 29 haziran 1 !J33 tarihinde işten cl çektiri
lerek 25 teşrinicvvel 1933 tarihinde vckfdct em
rine alınmış ve 26 teşrinicvvcl 1933 tarihinde de 
120 lira ücretle iskaıı mcmurluğuna tayin kılın
mış olduğundan ve bu ücretten başka kanuni 
hakkı olan vekiilet emri maaşmm da itası lii
zımgelip Devlet şiirası Deavi dairesince bu yol-



360 
381 

1 

Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 

Hamid Hadi. 
Hazine avukatı aa
bıkı. 

Kars. 

Arzuhal huli.sas! 

15-

r= 
! Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

da karar ittihaz edildiği halde bu karar tenfiz 
edilmediğinden bahsile şikayette bulunan l\1üni
rin arzuhali üzerine keyfiyet inceden ineeye tet
kik olunduktan sonra icabı müzakere edildi : 
Ger~i Şfırayi devlet Deavi dairesinin kazai va
zife gören müstakil mahkeme sıfat ve saliUıiyetile 
mücehlıez olması lıasebilc buradan sadır olan 
kararların tcnfizi muktazi bulunmuş ise de 
l\lünirin kendi hakkında verildiğini iddia et
tiği kararda o günkü istihdam vaziycti mütalea 
edilmeksizin yalnız vekalet emrine almanlara 
kanunen vekalet emri maaşı verilmesi lazrmge
leeeği beyan olunnıakta olmasına ve l\lünir ise 

, vcldlet emrine alındığının ertesi günü 120 lira 
ücretle iskan işlerine tayin krlmmı~ ve vekalet 
emrine alınmak keyfiyeti bu suretle ıslah edilmiş 
bulunmasma göre bu kararın, Münirin vaziyeti
le münasebettar olmadığı görülmüştür. 

Esasen bu mescle Divam Mulıascbat umumi 
heyetince de müzakere edilerek iskan i~lerindc 

ücretle istihdam edilen 1\lünire bu vazife uhdesin
de bulunduğu halde bir de vckalet emri maaşr 

verilmesi kanun hükmüne uygun olmryacağına 

karar verilmiş ve keyfiyet Divanr Muhasehat en
cümenince de o yolda tasvip edilerek umumi he
yetin 18. XII. 1935 tarihli inikadında aynen ka
bul huyurulmuş olmasına göre katiyet kesbeden 
bu hüküm haricinde bir muamele yapılmasına im
kan olmadığının ve ortada Şfırayi devlet deavi 
dairesi kararile tezad teşkil edecek mahiyette bir 
muamele de yapılmamış olduğunun Münire anla
trlmasrna karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

896 14 - IV - 1937 

Kars Hazine vekilli- 1 Kars orınan idaresi avukatı iken 2573 sayılr 

ğinden çıkarıldrğm- ' kanunun ikinci muvakkat maddesine tevfikan 
dan şikayet. : hazine avukatlığına alınmış ise de ahiren sebeb 

1 
gösterilmeksizin bu avukatirktan çıkarddığından 

ve vilayetin tensibi veçhile üç ay orınan idaresine 
aid davaları takib ettiği halde bunun i~in ücret 
verilmediğinden bahsile yine bir hazine vckilliği
ne tayinini ve bu ücretinin de tesviyesini isteyen 
Hamid Hadinin Yüksek reisliğe sunmuş olduğu 



Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 

Re is ~r. ~I. 

Girer-mn lstaııhul 
l. 8ökrncn Z. Kuranııu-.wıl 

İstanbul Ordu 
A. Barlas 1 smail Çctnıa§ 

Arzuhal hulisasr 

JG'ıtilı 

Saınsnn 

M. Tllaş 

Siird 
M. Ali 

16 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

arzuhal Encümcnc verilmekle Maliye vekfıletine 
gönderilıni§tİ. 

Gelen kar~ılrk okundn ve icabı görüşüldü: 

Hadinin, yaşrnrn geçkinliği ile beraber ın~s
leki malfımatrnrn noksanlığı lıascbile vckfılet~c 

vazifesine nihayet verildiği ve kendisinin iduiası 
veçhile üç ay kadar orman idnr!'sine aid davain
rı takip edip etmediğinin vekiiletçe malıallin

den sorulduğ-u anlaşılmış ve bu müddet zarfın
da bu davaları takip ettiği vilaycttPıı hiluiril
diği takdirde ücretinin k<:>IH!isinc tesviyesi tabii 
bulunmuş olmakla keyfiyetin ve .dileği veı;hilc 

tekrar bir HazİnE' vekilliğine tayini ise merrii
nin takdirine mevdu hususlardan olduğunun 

Hameli Harliye hildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

897 14- IV- 19:37 

Bursa Çorulı Gazi Antep 
M. Fclwıi Gerçeker 1. J( urtkaıı .~!. Şahin 



Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yc'r 

1714 ı Mustafa. 

İS06II Hacı Miktat ma. de 
Tirebolu harikzade

i lerinden Hacıpiroğlu. 
1 Giresun. 

1439 Hulusi. 
1515 1 As. konak efradrn

dan Haliloğlu. 
Ankara. 

17 

1 Umumi harpte yıkı
lan evine karşı bir 
ev verilmesi. 

Lise mezunu iıntiha· 

nma. girmesine mü
saade olunması. 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Umumi lıa!'bdc düşman tarafıııdaıı evi yıkıl

mış ve 1771 numaralı kanunun lll'f;!rinde, başl1a 
yerde memur bulunmasına mcbııi bu hükümler
den istifade cdcmcmiş olduğundan bahsilc ken
disine bir cv verilmesini isteyen II:acı Piroğlu 

Mustafanın Giresundan Yüıksek Rcisliğ<> sunmuş 
olduğu arzuhal cncümene verilmekle Maliye vc
kfılctinc gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Mu&'lıafaya 1771 ntlmaralr kanun mncHıiıırc 

Jıarikzede sriatile mr verilmesiıır, kendiRinin hn 
kanundald ~artları haiz bulmımarnam ve baı·<;laııma 
sureti le ev verilmesine de ·borçlanma kan ununun 

hükümh'ri müsaid olmaması scbebilc, imkan görül
memiş olmasma ve kanun haricinde Intlamele 
yapılması da kah.il olmamasma hinaeıı dileği ye
rine getirilemeyeceğiniıı Mustafaya lıildirilrnesi
ne karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

898 15 - IV - 1937 

Askeri lisesi ilkinci srıırf talebesindm ike-n bir 
devrede iki sene diindüğünden dolayı alaya ~rka
rılmrş olduğundan bahsilc ·lise mezunu imtihaıır
ım girmesine IIIlÜsaadt' olunması hususunun temi
nini isteyPn Hiulı'ısinin YüksC'k Rcisliğe suıımu~ 

olduğu arzuhal encümen() verilmekle Maarif vc
kiUct.iııc gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundıı ve icrubı görüşüldü: 

H'ulı'ısinin mülki lisl'lerdc mezunluk imtilıa

nınıı girmı-sinde bir mahmır olmadığı ve şu im
dar ki kendisinin mecburi hizmeti olduğu i~iıı 

askcrliğiııi bitirmedikçc imtilıaııa girmesine 
Genel Kurmııy ·başkanlığınca muvafa.kat. edilme

rnekte olduğu anlaşılmış oLmakla bu mcclbuı·i 'hiz
meti bitiroikten sonra usulen vekalete mürae.aat 
etmesi lüzumunun Hulftsiye bildirilmesi'ne kurar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

899 15 - IV - 1937 
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' Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

116 ' Cemi!. Aldığ1 ikramiyeılen 

bulıran vergisi kesil
diğinden şikayet. 

Harp malUllerinden Miralay Cemil i;ızasile 
Yüksek Reisliğe sunulub encüııı:enimize verilen 
arzuhalde: 1890 numaralı bulıran vergisi kaım
nunun ikinci maddesinin (B) fıkrasında: harp 
malılllerine Devlet bütçesinden yapılan tediye
ler bulıran vergisinden istisna edildiği halıle 

fili hizmeti 30 seneyi geçtiği için tekaüd kanu
nu mucibince kendisine verilen ikramiyeden 
bulıran vergisi kesilmesi kanunsuz olduğundan 
bahsile alıkonulan 600 küsur liranın geri veril
mesi lazınıgeleceği beyan ve iddia edilmesine 
mebni bu arzuhal Maliye vekaletine gönderi\
mişti. 

11'9 ' llarh malülh•riııdcıı 

ıniralay. 

756 
804 

Valde çeşmcsi Çeş

me meydanı S. No. 
19. 
İstanbul - Beşiktaş. 

) . 

1 
1 

ı 

1 

Gelen cevab üzerine Maliye encümeninin 
mütaleası alındıktan sonra keyfiyet encümeni
mizce de tetkik ve müzakere olundu: 

Bulıran vergisi kanununun ikinci maddesi
nin (B) fıkrasrnda yazılı harp malılllerine Dev
let bütçesinden yapılan tediyat tabirinden, ma
lılliyetleri dolayisile verilen paralar kast edil
miş olup, yoksa istihkak sahibinin malfıl ol
ması kendisine vaki olacak harhangi bir tediye
nin bulıran vergisinden istisnasmı istilzam et
miyeceğini ve kendisinin aldığı ikramiyenin ma
lılliyet dolayisile değil, 30 sene fili hizmetten 
dolayı verilmiş bulunmasına hinaen Maliye en
cümeninin de mütaleası vc~hile bu ikramiyenin 
bulıran vergisinden istisnasına encüınenec de 
imkan bulunmamış olmakla yapılan muameleıle 
kanuna Ill/Ugayir bir cihet olmadiğırını arzuhal 
sahibine anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

900 15 . TV - 1917 

Ali Rıza Öge. Malılliyeti üzerinden; 1335 yılında İstanbulıla vazifeden doğan bir 
Oı·tnkiiy ıııuallim 1 maaş tahsis edilme- 1 kin ve öç neticesi olarak komitecilcr tarafmdan 
Naci cadcle~i 146 No. 

1 ıliğinden şikayet. i nırıılarak ıııalfıl kaldığıııdaıı vı• Inı nıalfıliyeti ii-
da eski birinci şube · zerinden maaş bağlanmasını ist<'diği halde !ın t.1-
ıııii(liir muavini. lelıi kahnl roilmediğindcn bahi~ılc şikiiyette lmln-
fııtaıılıul. nan İstanbul emniyeti umumiyc eski lıirinci §U-

, , he müdür muavini Ali Hıza Üğ-ı•ııiıı Yüksek rcisli
ğe sunmuş olduğu arzuhal encümene verilmekle 
Dahiliye vekilJeti ve Divanı muhasebat reisliği 

ile ceı·eyan eden muhaberc üzerine alınan karşı-
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1679 
1770 

1687 

1778 

Nuri Özkan. 
Dervişoğlu. 

Artuvaııın Balas 
köyünden. 
Art u va .. 
Halil. 
Artuvanın Balas 
köyünden Çopuroğ

lu ölü Mustafaoğlu. 

ı 
i 
j 

-ı 

l
ı Hazineden satın al-
dıkları tarlaların, 

verdikleri paralarr 
alınamak şartile ge
ri alınması. 

ı lıklar okunduktan ve mesele encümence de tetkik 
edildikten sonra icalıı görii§üldü: 

Gerçi Ali Hızanın ınalfıliyeti 1683 sayılı ka
, n unun 42 inci ınadesinin (C) fıkrasına temas et
' tiği Sıhhat ve içtiınal ınuavenct vckaletincc tas

dik edilmiş isede bu hadisenin vuku bulduğu za-
i ınan kendisinin vazifede olmayıp müstafi vazi

yette bulunmasına ve 195 sayılı tcfsir kararmda 
ise 1683 numaralı kanunun 28 ve 30 ucu mad
delerindeki malılliyctten maksut, zalıitlcr ilc as
keri ve mülki memurların kendi sunu taksirleri 
olmaksızın hini tekaütlcrindc mevcut olup vazife 
esnasında hadis ve vazifeden mümbais olarak du
çar oldukları malil.liyottir, dcnilmekte olmasına 
ve bu takdire giire vaziycti bu tefsirde yazılı lıu
suslara tamamile intibak ettirilmcmcsine ve mev
zuat haricinde muamele yapılması da mümkün 
olmamasına mebni dileği Yrı:lıile kendisine maaş 
tahsisine imkan bulunaınamış ve Ali Rızaııın son-

i radan 1683 numaralı kanunun 43 ncü maddesi 
i mucibince tekaüdünü istemesi üzerine o suretle 
, muamele yapılarak ll sene bir ay ve 12 günden 
1 ibaret fili hizmetine karşılık olmak üzere ken-

disine 825 lira tazıninat verildiği anlaşılmış ol
makla keyfiyetin Ali Hızaya bildirilmesine karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

901 15 - IV - 1!l37 

Beddi taksitic ödenmuk üzere Hıızineden sa
ılın aldıkları tarlalardan kalan bor~larını verrneğe 
kendill'riııce imkan ol'ınadığmdan balısih' ıbuna· 

maJısrubcıı verdikleri paraları istomemek şartilc 

tarlalarının geri alınmasını isteyen Artuvaııın 

Balas köyünden Halil ile Artuvadaıı Nuri Öz
kaııın Yiiksl'k Reisliğe sunmuş oldukları arZlllhal 

1 
encünwne verilmekle lllaliye wk[iidiııe giindcril
mişti. 

(ielen karşılıklar okunrlu ve ie:ıbı g'iirüşiildii: 

Ailıiren intişar eden 3031 ıııınıarulı kaııııııa 

Haziııedı>n ara~j satın alıpta horeuııu iidememiş 

olanlarılan !ft'· 20 siııi tl-diye r•tmiş vaziyr•tiıııle fııı-

1 

lunanlarııı, aldıkları maJ.ları geri verıııck iste
dikleri takdirde bu talebleriııiıı kabulünü müm-



.Arzrulıal verenlerin 
adı, sanı ve otur

duldan yer 
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1 

kün kılacak hüküm vaz(•dilmi~ olmasına göre 
buna aid muam(•!Pyi yürütml'di üzt•ı·e mahalli Ma
liye memurluğuna müracaat ot.meleri liizrm ge
leceğinin arzuhal salıibierine bildirilımesine ka-
rar verildi. 

Karar No. K. tarilıi 

902 15 - IV - 1397 

----ı-·- ---· -- .. - -----------------------------
525 1 Rıza Özer ve Ar. 1 İstenİlen fazla balı- Kendilerinden 1931 den 1934 nihayetine ka

-562 -~ BeylerhPyi Küplüce . ~e vergilerinin ağrr dar dört yıllık fazla bahçe vergisi istemekte ol-
caddesi No. 58/60. : olduğunılan şikayet. duklarından ve halbuki 1931 senesinde altı misii-

I İstanbul. : ne çıkarılan bu verginin pek ağır olduğundan ve 
1 

1 saireden bahisle bu vergiden kurtarılmalarını 
1 İstiyen Beylerbeyi sakinlerinden Rıza Özer ve ar
kadaşlarının yük.~ek reisliğe sunmuş oldukları ar
zuhal encümenc verilmekle Maliye vekilietine gön
derilmi§ti. 

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı görü
şüldü: 

Arazi ve bina vergilerinin husus! idarelere 
devri hakkında tanzim olunan 2871 numaralı ka
nunun ll nci maddesinde; 1454 sayılı ve 24.V.929 
tarihli kanunun meriyetindcn 1833 sayılı kanu-

1

: nun ıneriyeti tarihine kadar 1454 sayılr kanunun 
. 6 ncı maddesi hükmüne göre avlu ve bahçe faz

lalarile iratsız arsalarm binde 60 nisbetinde ta-
ha}rkuk ettirilmiş olan vergilerinden henüz tah
sil edilmemiş olanlarının binde ondan fazlasının 
terkini yazılı bulunmasına giire arzuhal sahib
Ierinin ancak kanunun bu müsaadesinden istifa
de edebileceklerinin ve tabi oldukları vergi hak
kında başka suretle muamele yapılmasma kanu
ni imkan bulunmadığının kendilerine aniatılma
sına karar verildi. 

Kıarar K o. K. Tarihi 

903 15 - IV - 1937 
----~- ------ -------1--------~-----ı--------

1574 : Şakir. 1 Yugoslavyarla bı- ·ı Yugoslavyada terk etmiş olduğu emlak ve 
l663 ·: ~üç.iik çarşı Yı~dız r.a~tığı mallar bede- a~~ziyc. bcdc_ı_:t·ri!mesi_Iı~zım gelen par~n~ ·he-

otelı karşısındaki so- !ının henüz verilme- · nuz vPrılmcdıgınden şıkayet eden Senıçelı Şa-

kakta No. 10. i mesinden şikayet. kirin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal 
Kütahya. 1 encümene vPrilmekle Maliye vckaletine ğönderil

mişti. 



Arzuhıiı vereıiıerin 
adı, sanı ve ot·ur

dukları yer 

1705 1 Hasan Şevki ve Ar. 
1796 ~ Kolonyacı. 

!stanbul. 

Arzuhal huliuıası 

~ı 

-- - - h- ·r.__ . . _:. . s , __ "'"~"" ~-=~· ne s~b::ı:•:ri~di~i 

! 

ı 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
V wtandaşlarrmızın YuğoS!avyada bıraktıkları 

ınallar mukabili olarak elde bulunan paralarla 
ıı:arar miktarı arasında falıiş miktarda fark olması 
~tiıbarile bu paranın velev garameten olsun tev
zii ~mkanı hasıl oLwbilmck için bu işe memur olan 
komisyon tarafından her istihkak sahibinin 
ıruı.tlubatını tesbite medar olacak esasatm tet
kikile i~tigal cdilmok.tc olduğn anlaşrlımasına 

göre Şakirin de bu tetkikat neticesine intizar 
etmesi zaruri olduğunun kend.isine bildirilmesi-
ne karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

904 15- IV- 1937 
·--~-----

Kolonyalara aid mu- ! PemkPnd<ı ıkolonya yapanlar mua.ınele verği
amele vergisinin is- ' sinden muaf kaLmakta ve bu yüzden Hazine mu
pirtoların satışı es- •tazarrır olmwkta olduğundan bahsile kolonya-

ı nasında alınması. lardan alınan muamele vergisinin, İspirtoların 
1 satışı esnasında İnhisar idaresince alma:bilmesini 

tenlin edecek şekilde kanunda değişiklik yapıl

ması hakkında kolonyer Hasan Şevki ve aı<kıa.

daşlarınııı Yük&.ık Reisliğe sunmuş oldukları 

arzuhal encümene verilmekle Maliye vekiiletine 
gönderilmişti. 

Gelen karşılık oıkundıl ve icabı görüşüldü: 
Mevzuatımrzm bu günkü şekline göre hu 

dileğin yerine getiriLmesine imkan olmayıb, ancak 
Vekiiletten ikendilerine de •bildirilmiş olduğu üze
ro yapılıması mııtasavvPr olan yeni kanun lii
yibasının tanzimi esnasında arzuhal sahibieri 
tarafından vaki olan teklifin tctkiki mukarr(ır 

olduğunun kendilerine aniatılmasına karar vcı-ildi. 

Karar No. K. Tarihi 

90fi 15 - IV - 1937 

~~---ı -Sa;i~~ ------- - -~-~l~ğının Maliyece 
1 

Kati iliima dayanan alacağm_ı_n_ı __ k_i_s~n~e-n-be~-
-474 -~ Şark öte li sahibi. verilmediğinden şi- ri yaptığı takibata rağmen maliyece verilmedi-

Kars. kayet. ğinden şikayet eden Şark oteli sahibi Salibin 
' Karstan Yüksek reisliğe sunmuş olduğu tel yazısı 

encümene verilmekle keyfiyet Maliye vekilietin
den sorulmuştu. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 



'iii : Arzıuhal verenleri rı 
1 
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4352 

7162 

147 

153 

1 ı Salihin matlubu olan paranın tamamile tes-

Arif. 
Em re mahallesinde 

. Hasanoğullarından 
mübadil. 
Isparta. 

Hasan Hayri Gcrger. 
Nimetullah mahalle
sinden Siverekli. 
Urfa. 

viye edildiği anlaşılmış ve bu suretle dileği yeri-
! ne getirilmiş olmakla keyfiyetin kendisine bildi-

Irilmesine karar verildLKarar No. 
K. 'l'arihi 

1 906 
- --,----·--- ·------- --------------

15- IV- 1937 

Kendisine tahsis edi-1 Ispartaya ailece mübadil olarak geldiklerinde 
!en bağın elinden a- İskan suretilc kendilerine bir cv ve bir mikdar 
lınmasından şikayet. tarla ve bağ verilmiş olduğu ve bu yerleri de 

Taksitic satın aldığı 
hanenin, verdiği tak- i 
sitlerini geri alma
mak üzere Hazineye 
iadesi. 

imar etmiş oldukları halde bağın sonradan elle
rinden alınarak başkasına satıldığından bahisle 
şikaycttc bulunan Arifin Yüksek reisliğe sunmuş 
olduğu arzuhal encümene verilmekle Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekilietine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü : 
Arzuhal sahibi Arife üç nüfus üzerinden 

adiyen iskan suretile bir ev ve iki kıta da 45 dö
nüm tarla verildiği ve arzuhalinde iddia ettiği 

bağın verildiğine dair bir kayıt ve tasarruf vesi
kalarında da bir işaret gürülmemesinden dolayı 
tahsis haricinde kaldığı ve fuzuli olarak işgal et
tiği tebeyyün eden bu bağın hazinece başkasına 
satrldığı anlaşılmış ve Arifin yerinde olmıyan bu 
şikayetine karşı yapılacak muamele bulunmamış 
olmakla keyfiyetin kendisine bildirilinesine karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

907 15 - IV - 1937 

Bedeli taksitic ödenmek üzere Urfada Hazi
neden satın aldığı ev borcundan ancak 2300 li
rasını vererek üst tarafını bulıran dulayısilc ve
reniediğindcn bahsile ödediği taksitleri alınamak 
şartile bu hancyi Maliycye iauc ederek borçtan 
kurtulmaımu veyahud borcunun tecil ve terndi
cline müsaade olunmasını isteyen Hasan Hayri 
Gergerin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzu
hal cncümcııe verilmekle Maliye vekaletine gön
derilmişti. 

Gelen karşılık okuııdu ve icabı görü~üldü: 

Bu gibi, Hazineden t.aksitle mal satın alan
larm lehlerine bazı hükümleri ihtiva etmek üze-
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Arzuhal verenlerin ı 

Enciimen karan ve ne sebepten verildiği adı, sanı ve otur- L _Arzuhal hnlis881 
dııldarı yer 

-='==~- -·- ··- -" ~~==~~~. 

1791 
Malkaralı Şakir ve 
arkadaşları. 

Kaşıkcı köyü değir
i ınencileri. 

i Tekirdağ. 

1 

·ı 

re ahiren 3031 numaralı kanun intişar etmiş ve 
bu kanunda yalnız Hazineden ııatm alman arazi 
ilc iradsız arsalarm bedelinden % 20 sini ildemiş 
olanlarm verdikleri paradan vazge~mck şartile 

bu yerl.eri Hazineye iade edebilecekleri yazılı 
bulunmu~tur. Ancak Hasan Hayrinin aldığı 

gayrimenkul arsa veya arazi olmayıp ev olmasın
dan dolayı kendisinin bu hükümden istifadesine 
imkan görülmemiştir. Şu kadar ki yine bu ka
nunda hu gibi gayriinenkul satın alanların al
dıkları mallarm menşeine ve satrn alrııdığı tari
he göre bir kısım taksitlerinin ınüddeti uzatılmış 
ve Hasan Hayrinin aldığı ev de bu hüküm da
hiline giriyorsa kendisinin bu kanundan o su-

ı retle istifade etmesi tabii bulunmuş olduğun

dan bu cihetin mahalli maliyesine müracaat et
mek suretile işini takib ve tetkik etmesi lazımge
leceğinin kendisine bildirilmesine karar verildi. 

1 
Kiarar No. K. Tarihi 

ı ", 

ı ____ _ 908 15- IV -1937 

1 Değirmenlerinden ka- · Dcğirmt•nlcrindc sa.tış i~in dPğil, Ü<·retlc zalıirc 
1 ııuııa nmğayir ola- , kırdLkları cihL'tlc "k<mdilcrindPn muaml'lc vcrgiı;i 
~ rak nıtıamele vergisi · istcnilmesinin kanuna ıı(Vgıın olmadığından ve 
istenilnıesinden Şi. kanunun ikill(•i maddesinin (Il) fıkrası, lıububatı 

vcrgid~·rı istiımn c tt iğiııdt•n hahsilr şikayet i Jıavi 
Şakir n• nrkadnşlarrııın Yüksı1k Rcisliğe sunmuş 
oldukları ar?Juha:l, cnmimcnc veriLmekle Maliye 
vekilietine gönderilmişti: 

Gelen ıkarşılık okundn ve i<"abı görüşüldü: 

Arzuhal saıhibl<"rinc aid dcğiNnenlcr, esascn 
beş beygir kuvvetinden yukarı motörle işlemektc 
olmasma .gör!' birer sıııai müesscscsidir. 2430 
numaralı kanım is<', smai ıııües.'!csclPriıı billimum 
mamııliıtını vergi m(•vwııııa al<lığı i~in .bunlar da 
ayni mcv?Ju.a ııirmcktcdir. Kanunun ikinci mad
di'sinin (D) fıkrası, halı ipliği il<' bo:vaJıanrler 
w kendir, ip V<' si<•İm ve lıalat imalathanesini ver
gidt•ıı istisna l'tmektooir ki arzııJuıl saJıiblerinin 

iı;;tig-al Pttikleri işk müııasebt>ti yoktur. Ba,hsl'tm!'k 
istı•diklcri (E) fıkrasıdır Ud bu fıkra da lıubıııbatı 
kabıık ve ~öplerinden ayıran yerleri muaf tutmuş
tur.Şaldr ve arkadaşlarının yaptıkları iş ise te
mizleme değil, iiğütme işidir. Bu itibarla kendile-
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Arzuhal hul.iııası: 1 Eneümen karan ve ne sebepten verildiği 

rinin bu fıkra hükmünden de istifadeleri bahse 
movzu olamaz. Satış keyfiyetinc gelince: Kanu
nun satıştan hahsetmesi, verginin maıtrahmı ta
yin içindir. Yoksa satış için yapılmayan mam'lll
latm vergiden muafiyeti hakkında kaiiii1IIda bir 
hüküm yoktur. Bil51kis yukarıda da yazrldığx 
üzere bir.inei madde (Sınai müesseselerin her 
türlü mamuliltından) bahsetmiş olmasma göre 
iırter satış için olsun, ister ücretle yapılsın, kiiffc
sinin vergiye tabi olduğu mutlak ifade ile tayin 
edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyıh arzuhal 
sııhiJblerine aid dcğirmenlerin vergiden istisna
sına kan'U/ni imkan olmadığxnın ve yapılan mıua
mclode <bir yolsuzluik :buluiJJmadığımn kendilerine 
anlatılınasma karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

909 15 ·IV . 1937 

1003 1 tbrailı.im. 
1 
Milli mücadelede yap-', Milli mücadelede fahri olarak cephane ve sa-

i056 ' Karslıoğlu. ' tığı hi:r.rn.etlere karşr ire taşıdığından ve bu yüzden servetinin düşman 
ı 

1 

Çınartar M. Misafi. bir fmdrk bahçesinin , tarafından imha edildiğinden bahsile bu hizmete 
reten mukim Tirobo- meccanen verilmesi. : mukabil Giresunda milli emliika aid bir fındık 
!ulu. i' bahçesinin meccanen tenılikini İstiyen Halil İbra-

1 Giresun. . birnin Yüksek reisliğe sunmuş olduğu arzuhal en-

1 

1 
1 
ı 

ı 

cümene verilmekle Maliye vekilietine gönderil
mişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Arzuhalinde yapıldığı bahsedilen işler arazi 

1

, temlikinc müsaid kanuni sebeplerden madud ol
mayıp, bıi.husus arzuhal sahibinin yaptığım be

' yan ettiği bu hizmetlerin diğer vatandaşlar gibi 
1 askeri vazifesini ifa sırasında cereyan ettiği de 
1 mahallinden yapılan tahkikattan anlaşılmıştır. 
i Bununla beraber Halil ziraat erbabından olduğu 
; ve ikamet ettiği mahaller civarında tevzie mü

said toprak ta bulunduğu takdirde kendisine, 341 
senesi muvazenei umumiye kanununun 23 ncü 
maddesinin '' A" fıkrası mucibince toprak tevzi
inden istifade ettirilmesi lüzumu vekaletten Gire
sun Defterdarlığına yazılmış olmakla oraya mü
racaat etmesinin kendisine bildirilmesine karar 
verildi. 

1\!arar No. K. Tarihi 

910 15 -IV· 1937 



Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 

1761 ı Gaziler Ma. a:haliııi. 

1856 İzmir. 

1477 

1556 

1559 Bedrettin Ha.lda. 
i6iiq Erneidi .baytar. 

1 Giresun. 

25 

Arzuhal hulasaıır \ Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
İzmir müzesi civa
rındaki evlerinin is
timlak l'dilooeğinden 

şiıkayet. 

İzmirde müze civarrndak•İ evlerinin istimJiiki 
karar altma alınmış olduğundan ve bu istim
liiki zaruri kılmak için müze idaresince serdedi
len mütalea ve maJızurlarrn hiç biri varid olma
dığından bahsile işin ~etkik ettirilmesi hakkında 
Gaziler mahallesi analisi tarafından Yüksek 
Reisliğe sunulan iki kıta arzuhal encümenimize 
verilmekle Dahiliye vekiiletine göndevilmişti. 

Gelen karşılrkla buna bağlı olan İmııir vila
y<'liııin yar,ısı v~ merhntu okundu ve iı>ahı gö
rüşüldü: 

Bu evlerin istimlaki Hükftmetçe düşünül

mek•t(• olıııh, ilıenüz kati •bir karar olmadığı aıı

laşr!ma.sma ve Hükumctçe buna ikati karar ve
rilecek olursa istimliik muamelesinin kanuni 
•bir şekilde eereyanr tabii olma.'lina ve ha
husus ortada kanun hilafma yapılmış bir mu
am('](' o1manuı.<>ı iti•harilc bıı arzıılıallı·r müııderi

eatının Dahili nizam'Ilaın,eırııiz muci•bince encü
menimizi alakadar edecek bir menu teşkil et
meıııekte bulunmasına binaeıı bu babda yapı

lacak muamele olmadığının kendilerine bildiril
mesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

911 15 - IV - 1937 
------~~------ --~-----------

Askeri lbaytarlııkta 

yapmış olduğu ılıiz

mete aid üeretin ve
rilmesi. 

Giresuııda teşekkül eden 132 nci piyade ala
yı baytarlığını hir sene yapmış olduğu halde 
hakkı olan ücretiıı verilmediğinden şikayet eden 
Bedrettin Hakkıııın Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu arzuhal cncümene verilmekle Milli Mü
dafaa vekah•tine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okuııdu ve icabı görüşüldü: 

Mütckaid Yarbay Bedrettin Hakkının 1934 
senesi temmuzundan 1U35 senesi temmuzuna ka
dar yaptığı baytarlık hizmetinden dolayı o ta
rihlerde bu memuriyete mahsus yüzbaşılık ma
aşı olan !)8 liranın üçte biri nisbetinde olmak 
üzere o ıııüddete aid vekalet maaşı verilmesinin 
vekfıletten mahalli korkomutanlrğına yazıldığı 

anlaşılmış olmakla keyfiyetin kendisine bildiril
meııine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

912 15- IV- l!l37 

··,. 
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484 Cevdet. 
1 Kendi değil'nieni gilbi i Parıi ve em!'k ~arfilr Haymananin Karage-

515 Kaı·al-(e<lil; Jmriyc
sinden dcğiıımınıci. 
Haymana. 

dcğirmeıılcrden alı- J dik küyiinde ınoti\rle işleyen ve düz kırımı imal · 
nan vergilerin ilıafif- 1 ed!'n hir drğirmen tesis etmiş ise de bu değir-

. lotilmesi menden Ilazinere kazan~, muvazcne, bulıran ve 

ı
. . musakkııfııt gihi diird t iirlii vergi alınması ve 

722 

768 

mazotun da gümrük ve oktrova resimlerine 

ı 
tfıbi tutulması yüzünden değİrıneni kapatmağa 

mecbur olduğundan bahsile lııı gibi d!'ğirmcnlP-

1 

re aid vergilerin hariflcttirilını•sini istcycıı de
ğirıncnei Covdctin Yüksek Heisliğc sunmuş ol
duğu arzuhal rneüıncııc wrilınekle ::11aliye ve-

ı kaletine giindcrilmişti. 

ı 

1 
ı 

1 

ı 
ı 
ı 

--·---·-1 ----·-- -------· 
ı 

A. H. Tuksal. Yanlış !bağlanan te-
~liit<'kaid. kaüd maru;ıının düzel-

Gülen kıırşılık okııııdu ve iı•ahı görüşüldü: 

Vekilietin tezkcr<·siııdc verilen izahiara gö
re değirın<•ııe tarhedilen vergi miktarlarının ka
mına uygıııı olduğu anlaşılmış olup, tısııseıı 

Ccwlet, hu vergilerin tarhiyatında lıir yolsuzluk 
ve kanunsuzluk lıuluııduğıındaıı ~ikılyct etme
yerek umumi surette bu gibi değirmenlerden 

alınan vergilerin hafiflettirilmcsini istemekte 
olmasına ve mevzu kanun hükümleri ise buna 
maddeten imkan bırakmadığı gibi mahat de 
görülmemı>sine mebni dileği hakkında yapılacak 
muamele olmadığının kendisine anlatılınasına ka
rar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

913 15- IV -1937 

T>ibckbaşr Hacıosman ti1mcsi. 
1 ookak No. 14. [ 

\ İzmir. 1 

Fasılasrz olarak orduıla ve janrlarmalıkta 20 
sene hizmet etmiş olduğu halde yalnız jandar
rnalıktaki hizmeti nazara alınarak ona göre te
kaüd edilmiş olduğundan bahsile askerlikte ge
çirdiği hizmet müddeti de hesaba katılmak su
retile maaşının tadil ve tashihini İstiyen emekli 
Teğmen Ahmed Haındi Tuksalııı Yüksek reiHii
ğe sunmuş olduğu arzuhal Eııcümene verilmek
leDahiliye vekiiletile cereyan eden muhabere Ü· 

zerine son gelen karşılık okundu ve icabı görü
şüldü: 

J. 
1 

ı 

+ !. 
1 
ı 
ı. 

{ 

Ahmed Harndinin subay olmasından evvel 
ordnda erlikle geçirdiği hizmet müddetleri de 
göz önüne getirilerek 2721 kuruştan ibaret bu
lunan aylrğına tekaüd tarihi olan 1.VIII.1932 



Arzuhal verenlerın 
adı, sam ve -otur

duldarı yer 

Re is 
Giresun 

1. Sökmen 

M.M. 
İstanbul 

Z. Karnmurs(ll 

Ordu 
lsmaı'l Çamaş 
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.J.rzuhal hulasası 

Ki. 
Samsun 
M. Ulaş 

Siird 
M. Ali 

: Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

tarihinden itibaren 1440 kunt§ zam ile mulıas· 
1 sas aylığırmı 4160 kuruşa iblağ edildiği anlaşıl· 
! IDI§ ve bu suretle işi düzelttirilıniş olmakla key· 
Jfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi. 

/

. Karar No. K. Tarihi 

i 

Bursa 
lll. Fehmi Geı·çeker 

914 15.1V.1937 

Oazi Anteb 
lll. Şahiıı . 

İstanbul 
A. Bar/as 
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Adem ve Ar. Tasfiye lkararmm kal- ! Konya vilayeti komisyonu mahsusuncu hak-
H~biöm€r mahalle- · dırrlınası. 1 krnda verilen tasfiye kararının haksız ve yolsuz 

j sinden Aladağ nahi- i olduğundan bahsile evrakmrn tetkik edilerek bu 
ıyesi eski müdürü. kararnı kaldırılmasını İstiyen Aladağı eski nalıi-

I .Akşehir. - ı· ye müdürü Abdullahrn Yüksek reisliğe sunduğu 

41·53 ! Adem ve Ar. 
6955·-·j Mübadiller namma. 

j Giresun. 

ıırzuhal eneümene verilmekle Dahiliye vekilietine 
gönderilmişti: 

Gelen karşılık okunduktan ve Encümene da
vet edilen salahiyetli müdürün verdiği izahlar 
dinlendikten sonra ieabı görüşüldü: 

ı Abdullahrn evvelce Şiirayı Devlete müracaat 
etmesi üzerine davası usul noktasından reddedil
l mi§ olduğu gibi, esasen bu hususta verilen tasfiye 
! kararınrn refini istilzam edecek bir sebeb olmadı-
ğı da dosyası münderecatrndan anlaşrlmasrna gö
re arzuhali hakkında yapılacak muamele olmadı
ğııım 'hııdisiııe biluirilmt.,;iııe karar verildi. 

Karıır No. K. Tarihi 

915 16.IV.1937 
------ --·-----· ··------------------

K~mdilerine verilen 

1 

fındık bahçelerinden 
dolayı borçlandırıl

i dnklarrndan Şi. 

Mjuhacir Adem ve arkada.~larr tarafından 
Yüksek Reisliğe sunulub cncümeıümize verilen ar
zulıalde: adi iskiina twbi olmak suretile airesuna 

' swkedilınelt•ri üzerine orada kendilerine tailısis 
edilen ve iııkiinı adı ııaddi dahilinde bulunan 
fındık ıbailıçcleriııdcn dolayı borçlandırılma.k 

istenildiğinden bahsilc şikiiyettc bulunulmuştur. 

Bu arzuhalin Sılıhat ve iç-timai muavenet 
vekaletine günderilmesi üzerine gelen karşıirk 
okundu ve icabı görüşüldü: 

1771 nuroaralr kanunrun 4 ncü maddesine iJi. 
şik c<Jtivelde, fındık •bahçeleri yazılı bulunmama
sından dolayı bu gibi fındık ibah(;derinin borç
landmlma'k surctile temliki cihetinc gidilmiş ise 

de biHilı.arc çıkan 840 numaralı tefsir kararı üze
rine bu 'borçlanma işinin ortadan kaldırıldığı 

anlaşılın ı~ ve biııaenaley.Jı şikayet mevzuu ·~alma
mış olmakla hyfiyetin bu suretle arzuhal saJıiJb. 

· ]('rint• bildirilm<"Sinc karar verildi. 

Kiarar No. K. Tarihi 

Şl6 16 - IV . 1937 
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Alımed 
Şolıid Mustafa mah· 

'dwnu. 
Hamidiye Ma. 
Uşak. 
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Arzuhal hulA.sası j Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

! Şohid <ba.basmdan o- ı 

lan istiilııkakının ve-
' rilmemıısinden Şi. 
i 

Babası şclıiıll'rlustafadan d<llayı tahsis kılınan 
yetim maa~ındaıı tahakkuk eden alacağının 

Hazine lolıine sakıt olduğu ileri sürüılerck veril
memL·küı olduğundan bahsile şikayctJtc bulunan 
Aıhmediıı YüksLik Reisliğe sunmuş olduğu arzu
hal cncümenc veriLmekle Maliye vekilietine gön
derilmişti. 

T·asfiyei düyün komisyonu ifadesile gelen 
karşılıkta : 

Alhmedin 1513 numaralı kanuna tevfikan şu
bat 1930 nihayetine kadar mahalli ınal mcmur
luğuna muracaati vaAı:i olmamasına mabni Ila
.zino lolıinc sakıt olan bu istihkakının tesviyesi
ne imkan olmadığı bildiriLmiştir. 

Bunun üzerine encümene davot edilen mun
tazam borçlar müdürü ha.zır olduğu halde kcy
fiyot tctki'k: ve müzakere <ll undu: 

Şolıid Mustafa yetinılerinin alacaklarına aid 
tahsis muamelesinin 1928 mali senesi içinde yapıl
dığı anlaşılmasma ve 1513 numaralı kanun ise 
1927 mali senesi nihayet ine kadar olan milli 
llıükılmet borçlarına aid hükümleri ihtiva ctm{>k
te olmasına mobni bu istih.kakııı Hazine lohine 
sukutuna imkan görülmemiş ve binacnalcylı şe
ıhid Mustafa yetimlerine tesviyesi muktazi bulun
muş olmakla ahiren vekalotten Uşak mal memur
luğuna bu yolda icra edilen tEJbliğe binaen mal 
ııı,eın.urluğuna müracaatla mı~;tlublarıru almaları 

hususunun arzuhal sahibi Alhmede anlatıllliMI
na karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

917 16 - IV - 1937 
---- ------------------------

1224 i Osman Nuri. 
l283 -, Ömeroğlu. 

i Kayseri merkez ka-

, Kanunsuz ola11wk ike-
1 

Hıwb malfılü olarak tckaüd edilmesi üzerine 
i silen terfih zamları- 1 bir müddot Kayseri muhasebei hususiye başka
nın verilmediğinden t~bliğiııdc bulunmasına mebni o müddete aid te

şi<kayct i kaüd maaşı ile terfi'lı mımmmm verilmediğinden 
şikiiyet eden malıli ihtiyat zabit vokili ömeroğlu 

'I 

zasının 492 sıra nu
marasmda mukayyed , 
iıhtiyat zııhit vekili. 

j Kayseri. 
Osm.anın Yüksek Hcisliğc sunmuş olduğu arzuJıal 

i encümene veriLmekle M. M. V elı:aletine gönderil
m.işti. 

Gelen karşılık ta: 
Osmanm mulıascbei hususiye başkıltibliğin

J den ayrıldığı tarihten itibaren tekaüd maaşile 
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! ·terfih zammının {esviyPsine. ·başlandığı w tbun. 

' dan evvdki tcrfih zammından olan ma.tlt~batmm 

1927 mali senesi nihayetine kadar olan kısmı için 
şubat 1930 nihayetine kadar müracaat ederek 

vcsika alması lazım gelirken 1513 sayılı kanun ve 

müzeyyoliiitı dairesinde müraeaatta bulunduğu

na dair bir kayid ve vcsika ibraz edememesinden 

dolayı mayıs 1928 nihayetine kadar terfiılı zammın

dan olan matlırbatınrn Hazine lehine sakrt ol
duğu ve 1 - VI - 1928 tari•hinden mcmuriyetten 

~ekildiği 23 - III - 1929 1arihine kadar olan kıs
mın tediyesi için kanuni •bir ınah:rur görülmonwsi

ne mcbni bu müddetc aid iııtihkakrnın verileceği 
bildirilmiştir. 

Encümene davet edilen 11untazam bor<;:lar 
müdüründen bu husus ılıakıkında bazı izahlar 
alındıktan ııonra icabı görüşüldü: 

Osmanın tckaüdü yapıLmış ve J;a•kat maaş al
madan Kayseri Muihasebci ·hususiyo başki1tibliği
ne tayin kılınmış olduğu ve bilahare tckaüd ma
aşı tahsis kılınması üzerine t{'rfih 7..ammını mer· 

ciine müraeaatla taleb 1.•tmediği w hıı iübarla 
yapılan muamelenin kanuni olduğu anlaşıLmıştır. 

Ancak tbu •terfi!lı zammının vcrilmL•si için Os
manın o vakit ma.ha.l'lin en büyük mal mcmıır

luğuna müracaati vıaki olduğu veyahud mal me
muru •tarafından bu paranın vcrilmiyl'ceğinc 

dair tanıriri bir ccvwb verildiği ve hu ~uretlc hıı 

müracıı.at keyfiyntinin tevsikine imıkfın bulıın

dıığu takdirde Hazine l1.'1hine sakıt olduğu Vc
lkillctten bildirilen bu paranın da tiCSViyesi ımuk

tazi bulunmuştur. Binacnalcyh ·biiyle bir ve
sikası oldiuğıı Jııı:ldc mahalli mal memnrluğnna 

yeniden müraraatla alacağıııı üsulcn taleb et

mesinin ve aksi •takdirde bu paranm ıtxısviyesine 

imkan olmadığıııın kt'ndisine anlatrlm&Bına ka
rar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

918 16 - IV • 1937 
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Arzuhal hul&sası 1 Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
1158 i Tevfik Otman. T;)rfih zammının tah- ı 1928 yılında maliHen tekaüd edilmiş ise de 
1215 1 Ö.meroğlu. sisi tarihinin düzel- 1 ınalüliyPtiniıı, :3.J.l taı·ihli ll'rfilı zamını kaıııııııııı-

'1 
i 

1 }!alfılen mütekaid. ti1mesi. dan evvel olmasına göre bu zarnnırn karnın tari-
Ordu 2 fırka 4 alay ~ Itinden itibaren verilmesi lazınıgelirken verilnıe-

40 nınanıdaı memuru ı diğinden ve bu ise Yüksek Meclisiıı 320 numa-
Rwkarya ma. Başmil 1 ralı kararına muhalif olduğundan hahisle bu 
ookağı No. 8. zaınnıın tahsisi tarihinin ona göre düzeltilnıesini 
Ankara. istiyen Tevfik Otmanın Yüksek Reisliğe sun-

muş olduğu arzuhal encüınene verilmekle M. M. 
;vekiiletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Muamele memuru Tevfiğin 1928 senesinde 
maHUiyetine mebııi kıdeıııen tekaüdü yapılmış 
ve sonı·ııdan vaki olan müraeaatı üzerine evvel
ce geçirdiği tifüs hastalığı neticesi olarak kulak 
arızasına tutulduğu tevsik edilmesi üzeriıw teka
üdü gününden itibaren ve malfılen dördüncü 
dereceden tekaiid muamelesinin tadil edildiği 

anlaşılmıştır. Tevfiğin maluliyı>ti daha evvel, 
istihdamına nıani teşkil edecek derecede bulun
muş olsa idi o zaman derece üzerinden tekaüdü
nü ister ve nıaluleıı hizmet etmesine imkan kal
mazdı. Bu da gösteriyor ki nıenşei mütekaddiın 
zamana aid olan arıza, sonradan terfihini ilti

zam edecek bir dereceye girmiş ve o zaman da 
tekaüdü tarihinden itibaren kendisine kanuni 
hakkı verilmişti. Binnenaleyh Tevfik, tekniidün
den sonraya kadar bu ınalfıliyetini ortaya koy
nınmış ve ancak tekaüdünden sonra vaki olan 
talep ve iddiası üzerine dereec üzerinden tekaüd 
maaşı tadil edilmiştir. Tm•fiğin istinad ettiği ka
rara gelince: bu karar, ma;lfıliyeti mercii ne sa

bit olduğu halde vücudlarından orduca hassa
tan istifade edilmek istenilen ve hu itiharla bir 
müddet daha vazifelerinde ipkaları mültezem 
olan bazı nıahdut zatlar hakkında olup, Tevfi
ğin ise vücudundan istifade edilmek maksadile 

ordnda ipkasına dair bir karar ittihaz edilme
miş olduğu gibi ınalfıliyeti de zahir bir derecede 
bulunmamasından dolayı esasen kendisinin bu 
karardan istifadesine imkan görülmemiştir. 

Tevfik, son tetkik mercii encünıeniııe de 
müraeaatla bu dileğinin tervieini istemiş ise de 
encümen müddeasını yerinde bulmamış ve bina· 
enaleyh dileğini reddetmiştir. 
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16:>7 1 1\femed. 
1747 ' Hasanoğlu. 

.l<'inikcdc oturan Kur-' 
kutelili. 
}'in ike. 
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Arzuhal hulMaıı: Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Yukaı·da yazılı sebehlrr delayısile Tevfiğin 

kanuna uyuuyan talebinin yerine getirilmE's; 
kabil olmadrğınm kendisine anlatılınasına karar 
verildi. 

Klarar No. K. Tarihi 

··-----1-· ~-
919 16- IV- 1937 

Kocasından bağlanan j Korası Baytar umum müdürlüğü mümeyyizi 
.\ızizin harem kanunundan bir ay evvel ölm{~i 
itibarile kendisile çocuklarına bağlanan cüzi 
maaşla geçinem!eyerek sıkıntı çektıikler,inden 

bahsile bu maaşlarının arttrrılmsrnr isteyen Be
h icenin Yüksek Reisliğe sunmnş olduğu arzuhal
cncümene verilmekle Ziraat vekaletinc gön
del'ilmişti. 

maaşın arttırılması. 

:vı:aıhkı1m olduğu pa
ra rezasının affi . 

Gelen karşılık okun<lu ve icabı görüşüldü: 
Azizin öldüğü zaman meri olan alıkama göre 

ailesine maaş tahsis kılındığı anlaşılınasına ve 
168:3 numralı yeni tekaüd kınnın ise neşri ta. 
rihinden itibaren meri olub, bunun daha evvelki 
taılısislere tcı;ımili mümkün olmrumasma binacn mu
hassas maa.şlarının arttırılınasma kanuni imkan 
olmadığının Behiceye bildirilmesine karar ve
rildi. 

Karar No. K. Tarihi 

920 16 - IV - 1937 

Şeker kac;akçılığından dolayı 9 ay hapse 
YU 124 lira para <·czasma mahküm olmuş Ye 

hapis r~•zasnu çekmiş ise de bn parayı veı·ml•ğe 

nın~'tedir olmadığından bahsilc bunun affini 
ist<'yeıı lfa.'\llnoğlu Memedin Yük;;ck J:U•isliğe 

snıımııı;; oldıığn arzuhal eıwümPnc verilimelde Ad
liye vekilietine göıııwilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Memedin af Ye tccil kanunundan istifade et.

•nıcmekte olma.sına ve kendisinin affini ınüstcl
zim ortada kanuni bir scbüb de görülnıcmesiııe 
mebni derceattan geçerek katiyct kesbeden l.ıu 

cl'zaıım affinc imkan olmadığının kendisine bil
dirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

921 16 - IV - 1937 
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1783 ' İrfan. 
1RR2 ReJim Über karısı. 

lt}rtuğrul ına. tskel<' 
sokak No. 7. 

wıo 

li71 

Tekirdağ. 

Kt•nıal Üğün~. 
Karşı~·aka Salilıpa'.*ı 

caddPsi No. 63. 
İzmir. 
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Arzuhal h ulilsası Enciimen karan ve ne sebepten verildiği 

Zayi ettiikieri tasfiye-! Selanik mü badillerinden Rahmetli Sı• li min ka
vesikaları yerİmı di- nsı İrfan tarafından Yükst•k Reisliğe sunıılııb 

ğı·riııin VC'rilmesi. 

Uayrimübadil oono
larııım düşkünlüğün

den şikayet. 

eııcümı•ne YPrilt•n arzuhalde: 
Kendisilt> ~ocukları na.mlarıııa yazılı fı602 

numaralı n· 11:137 lira elli dört kuru~ kıynu•tli 

üı;üncü ll•ı·tih tasfiyıı \"Psikw;ını zayi ettiklerin
den yerine diğerinin Hrilmesini istem<>ktedir . 

.Arzwhalin Maliye vekıilc.ıinc göndeı·ilmPsi 

üzerine h''.>lcn karşılık okuıulıı \'l' iı•abı giirüşülılü: 

:\lübadillcrin kalan istilıkaldarııuı kar~ıhk 

olarak Hükfımet<;c verilen ·lııı tasfiye vesikala
rının dıı\·iı· Ye' fprağı kabil olduğundan zı~·aı se
oobile vuku bulacak müracaatlarda y<•nısıııın 

verilmesine imkan yoktur. Ancak bu suretle za
yi ola<'ak vcsikalarm sahibi olmayan kirnscl<·r 
tarafından istimali sıra.~ında eldi! edilerek Jıakiki 
sa,hibine iııdL-;;i knıin eılilnbilmrk için zi~·a ]«,~·

fiyl't.inin bütün defterdarlıklanı mal müdürliik
lPriııc ve ·huıılar vasıtasik mahallrı·i Ziraat hıın
kası şube ve saııdrklarıııa ve no!Prliklcre tebliği 

' ıısııl ittihaz l•dilmiş olmasma mt>bni bu hadisl'!lin 
de emsa.li veçhile tamim surctilP tt~bliğ ('dildiği 

anlaşılmış ve dilekleri üzerine yapılnıa.~ı mümkün 
olan muamele şıı suretle ifa eHirilmiş olma.lda 
keyfiyetin arzıılwl sahibi trfana bildiı·ilıııesiııe 
karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

922 16. IY. 19:17 

Kemal Üğünç imzasile Yüksek reisliğe sunu
lup encüıııl•niıııizc V<•rilen arzuhaldl' gayrimü
hadil boııolarıııııı düşüklüğünden ve bu yüzden 
alakadarlarm çok zarar gördüklerinden balıis

le bonoların diğer devlet ınallarıııııı satı~ bedPl
lPriııe ve gayrimübadil ııhılclerindeki eııınılin 

vergilerine kalııılü gibi bir tcdbir ittihazile bu 
düşkünlüğiin önüne geçilmesi istNıilmektedir. 

Bu arzuhalin Maliye vekilietine gönderilınt•si 
üzerine gelen karşılık okundu ve icıtlıı görüşül

dü: 
Oayrinıülıadil zümrenin tesbit olunan istih

kaklarıııa karşılık olan ınalların menşe ve mahi
yeti Ankara mukavelenamesinde tayin ve tıısrih 
edilmiş ve bu mukavele ınueihince gayrimüba- · 

i dil zünıreye tahsis edilmesi lazımgelen mallar da 
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Arzuhal verenleriiı 
adı, sanı ve otur

dukları yer 
Arzuhal hulfı.sMı 

- ---~ ----~-- --- --
Ali Rıza Deniz. Askerlik hizmetinin 
Kcret köyü okulu kıdcme eklenmesi. 
öğretmeni. 

N izi lı. 

/ Eneiimcnk~ar=an ~e~n~sebepten verildiği 
tamamile tefrik ve tahsis kılınmıştır. Biııaena
leyh bu mallar mevcud oldukça bonoların resmi 
kıyınet ve itibarlarında düşüklük varit olma
mak lazımgelir. Efrat arasındaki alım ve sa
tım düşkünlüğünün nıevcud olması ise bonola
rın mukabilinin mevcud olmamasından değil 

bunların efrat arasında vukua gelen arz ve ta
lebin muvazenesizliğinden müınbais olduğu mu
hakkak bulunmaktadır. 

Bonoların diğer devlet emvali satışlarında 

ve gayri mübadil uhdelerindeki emvalin vergi
lerine kabulü hakkındaki teklilife gelince: bu 
bonolar, 1217 numaralı kanun ile hükıinıete dev
redilmiş olan saliihiyetin neticesi olup, gayri-

! mübadillere bu kanun mucibince tahsis edilen 
emvalin mıııı hasıran bu bonoların karşılığı o
larak satılması tesbit edilmiş bulunduğuna na
zaran ne diğer Devlet emvali satışlarında ne 
de, ancak nakid ile ifası kanuni icaplardan bu
lunan, vergi ınükellefiyetine kabulü mümkün 
değildir. Binaenalyeh keyfiyetin bu suretle Ke
mal Öğünce anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

923 16.IV.1937 

Gerek büyük savaşta gerek lstiklfıl müca
delesinde yapmış olduğu askerlik hizmetlerinin 
krdenıden sayılması lazımgelirken lıu hakkı ve
rilmeınekte oJ,Juğundan şikayet eden Keret kö-

' yü öğretmeni Ali Rıza Denizin Yüksek Reisli-
1 ğe sunduğu arzuhal encümenc verilmekle Maa

rif yekiıJetiııe gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve ieabı görüşüldu :, 

Bu öğretmenin 1331 yılında Haleh öğretını'n 
okulunun dördüncü sınıfından askere alınmış 
ve 1337 yılında Urfa öğreiım'n okulunun genel 
derslerinden imtihana girerek öğretmenlik eh
liyetnamesi almış olduğu ve 1338 tarihinde ele 
asil olarak Nizip Kümunc okulu başöğretmen
liğine tayin kılındığı anlaşılmış ve bu itibarla 
meslekte bir gün bile vazife görmeden askere 
alınan bu öğretmenin askerlikte geçirdiği müd-
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detin kıdeme ilavesine ve binaenaleyh dileği-
nin tervicine kanuni iııtkan görülmemiş olmak
la keyfiyetin kendisine bildirilnıesine karar ve
rildi. 

Karar No. K. Tarihi 

! 924 16 - IV - 1937 

------1--------------ı-----·----··---·---···----··-··-·---- . ·- --·---·---· - -----

_______ i 
Hüseyin Hü..qnü Işık. i Şıirayi devlet kararı: Kızrlcahamamm Feruz köyü öğretmeni iken 
Gündül kiiyündcn. , hiliıfma bir muallim- ' müfettişiıı verdiği haksız rapora istinaden mes
Feruz köyu·· eski ö"- 1 likte istihdam edi!- lekteıı çıkarılması üzerine ~ura yi dev le te açtı-

1534 

, "' 
· i rctmeni. memesinden şikayet. ğı dava neticesinde hakkı teslim kılııııuış ise de 

Kızrlcahamam. i vekalet kendisini öğretmen vekilliğinde istih-
dam etmekte olduğundan bahsile Şürayi devlet 
kararı veçhile asil olarak meslekte istihdamını 
isteyen Hüseyin Hüsnü Işığın Yüksek Reisliğe 
sunmuş olduğu arzuhal encümene verilmekle 
Maarif vekidctine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okunduktan ve vekilietten 
davet edilen saUılıiyetli müdürün verdiği izah_
lur diıılcudiktcn somu icabı görüşüldü: 

Hüseyin Hüsııünün öğretmenlikteki kifayet
sizliği teftiş raporlarile tebeyyün etmesi üzerine 
vekülct inzibat komisyonunca memuriıı kanunu
nun ınülga nıuaddel muvakkut birinci maddesi
ne tev fikaıı tasfiyesinin kararlaştırıldığı ve Hü
seyin Hüsnünün sonradan Şuruyi devlete baş 

vurması üzerine Deavi dairesi muullimlikte is

tihdaınını, ıner~iinin takdirine bırakmış ve ma
alıaza sair Devlet hizmetinde istihdanıma ma
ni bir hali olmadığma karar verrnek suretile 
tasfiyesini kaldırmış olduğu ve biııacııalcylı bu 
kararnı kcndisiııin mualliııılik meslekinde istih
damını ıııııtazunınun bir hükmü ihtiva etmediği 
anlaşılmış ve bu itibarlu şikaycti yerinde görül
memiştir. Şu kadar ki, Hüseyin Hüsnünün 
öğrPtmenlikten maada ıııcmuriyctte istihdamını 

nıfıni lıir hali olınadığıııdan kendisi sair Devlet 
hizmetinde haline müııasib bir vazife bulmuk 
için teşcblıüsatta bulunmakta muhtardır. Bu
nunla bcralırr Hüseyin Hüsnü elyevm mnallim 
vekilliğindc istihdam edilmekte bulunduğu

nun arzuhalinde beyan etmekte olmasma göre 
V ckalet kendisini açıkta bırakmamıştır. Esasen 
memur tayin ve istihdanu husus11 merciierinin tak-
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Rs. M. M. 
Giresun İstanbul 

Arzuhal hulasası 

Kil . 
Sa.msun 

1. Sök?nen Z. J(aramııı·saı M. Ula.~ 

G ümüşan e Jst a ı~bııl Ordu 
Ş. Erdoğan A. Bcırla~ 1 su11nil Çcımrış 

36 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

ı dirine ımıallilk olup, encüııı cni alakadar etme
yeceğine güre bu arzuhal hakkında encüınence 

yapılar-ak nın a ıne l e olmadığının J-Iüsey iıı I-lüs
nüye anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. TariJıi 

925 16 - IV - 1937 

Bursa Çoruh Ga,zi Anteb 
M. F'elııni Gen;ek e1· 1. Kwı·tktın M. Şahin 

Sıvas Siird 
Z. Bcışarrı N. Ali 



2328 
2448 

2633 
2767 

1721 

1813 

Arzuhal verenlerin 
adı, sam ve otur

dukları yer 

Hulfısi B. Aktüı·k. 

Tahukhaıw S. Cici
oğlu N o . .12 <le. 
Y ozgad eski mııhke
ıııe azıısnıdıın. 

Ankara. 

Meıned Çavuş. 

Basri köyünden Ali 
eşlü. 

i Polatlı. 

37 

Arzuhal hul3ııası 

Hakkındaki tasfiye 
kararının kaldırıl

ması. 

Kızını kaçıranlar 

hakkmda kanuni ta
kibatııı icra edilme-

i mesiııden ~ikiıyet. 

Enciimcn kararı ve ne sebepten verildiği 

Yozgad ınahkeınes.i aıa lığında bulunmakta 
iken komisyonu ınahsıısunea hakkında 2fi56 sa
yılı Hakimkr kanununun ınuvakkat maddesi
nin '' A'' fıkrasına göre karar verilmiş oldu
ğundan ve Inı karardııki isabetsiziikten bahsile 
hususi hir kanım ve af yolile f.('ndrin kaldırıl

masılll istiy<'n eski Yozga<l hiıkiıni Hulfısi Ak
türküıı Yüksek reisliğe sunmuş olduğu arzuhal 
Encüınene verilmekle oknııdu Ye icabı görüşül

dü. 
Dahili nizamııanıl'ınizin 54 ncü nıaıld(•siııin 

hükmü, mahkumlar turafındaıı af veya müea
zatlarrnın tahfifi bakkmdaki ıııüstediyat naza
ra şayan görülürse yapılacak muameleyi ta
zammun etmekte olup, bu maddeden snrih ola
rak anlaşıldığı iizı>re Eneüııwniıı yapaeağı af 
veya mücazatlarrn talıfifi hakkmdaki teşelıbüs, 
tamamile mahkemelerden verilen adli hüküm
lere iııhisaı· eylemekle ve binaenalcyh bu lıük
mün merciince tasfiye mahiyetinde YeriiPıı ka
rarlara İşmaline imkii ıı bulunıııamakta olması

na göre bu arzuhal hakkmdıı yupılacak muame
le olmadığından Hulfısi .\ktüı•ke aıılatılnıasıııa 

karar verildi. 
Karar No. K. Tarihi 

926 19 -IV -1937 

On beş yaşındaki kızı, silahlı olarak bir ge
ce evine girPn bir ka~ k işi tarafından kaçırıl
mış olduğunılan ve nıütt>caYizler hakkında ka. 
uuui takibat yapılınadığından şikiiyetle bu bap
taki dava dosyasınııı getirtilerek tetkikını ve 
mütecaYizl<>rin adalet pençesine teslimi ile kı

zının da kendisine verilmesini İstiyen Polatlnıın 
Basri köyüııdt•ıı Memed Çavuşun Yüksek ~is
liğe sunmuş olduğu arzuhal Eııcümene veril
mekle Adiiye vekaletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü; 

Karşılıkt.a verilen izahata göre kızın, namu
sunıı tL'<'anız ('ttiği iddia olunan Mus
tafa oğlu Tevfik hakkında takibat ~·a-

pılmakta iken mahkenıPce evlenınelerine 

izin verilmesini nıüteakib sevdiği Sefe-
1 rin yaııına gitmiş olduğu ve vaki olan şi

I kayete melıııi kız oradan ıabıtaca alınıp Meh-
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' med çavnşa teslim edilmiş ise de evlenmek mak
sadile kızın sonradan yine aynı hareketi tekrar 
etmesine mebni bu hususta açılan dava üzeri
ne yapılan tahkikatta kızın yaşı ve hadisede ce
bir, hile ve tehdid gibi unsurlar bulunmaması 

sebebile suçlu sanılan Sefer ve arkadaşlarının 
muhakemeden men'ine karar verildiği anlaşıl-

i mış ve işte usul ve kanuna aykırı bir cihet gö
rülmemiş olmakla keyfiyetin Mehmed Çavuşa 
bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

927 19 -IV -1937 

---'--- . -~-----'--------------- ----~---
1749 Nurettin Atayakul. 
1s44-: Gümrük ve inhisar

lar vekilieti güm
rükler tetkik müdür

' lüğü birinci bölüm 
1 amiri. 

Ankara. 

: Kendisine Divam i 1926 senesinde islahiye gümrüğü muhasipli-
muhasebatça haksız . ğinde bulunduğu sırada Gümrük süvari nınha
yere zimmet cıkarıl- : faza memurlarnun hayvan, yem bedellerinden 
dığından şikayet. kazanç vergisi kcsilmemesi Maliye vekilietinin 

işarrna atfen Gümrükler uınum müdürlüğün

: den bildirilmesi üzerine bu vergi kesilmemiş ve 
· kesilen paralar da iade edilmiş iken sonradan 

bu verginin kesilmesi cmrolunmasına mebni 
iade kılınan verginin ınühiru bir kısmını csha
bmdan toplaınış ise de bazı memurların başka 
mahallere gitmiş olmalarmdan dolayı 14 lira ka
dar olan miktarının alınamamış olduğu ve hal
buki bu paranın Divanı muhasebatça kendisin
den taznıinine karar verildiği beyanile suu 'u 
taksiri olmayan bu hadise dolayısile bu paranın 
tuzmininden sarfınazar edilmesini isteyen Nu
rettin Atayakul tarafından Yüksek reisliğe su
nulan arzuhal Encüınene verilmekle Divanr ınu
hasebat reisliğine giinderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Bu para Divanı muhasebatça yazılan iliimla 
Nurettine borç çıkarılmış ve kendisinin vaki o
lan itirazı kabul edilmiyerek tazmin keyfiyeti
nin temyizen tasdik kılrnrnr§ olduğu anlaşılmı~
tır. Şu kadar ki Nurettinin, mcl'eii tarafından 

· verilen emre tebaan hareket etmesi neticesi ola
rak tahsiline imkan bulunmayan bu paranm 
kendisinden tazmini cihetine gidilmesi doğru 

olamıyacağına ve · esasen Divanr muhasebatça 
da bu zirnınetin ancak Muhasebei umuıniye 

kanununun tarifatı dairesinde nıevkii uıuanıe-
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leye vazı zaruri olduğu beyan kılınınasma ve 
1050 numaralı muhıısebei uınunıiye kanununun 
131 nci maddesinde ise: ayniyat ve nakid mu
hıısiplerile varidat ve tediyatta alakadar me
murların, zirnınetlerinin terkini hakkında vaki 
olacak talepler Maliye ınüşavere encümeninec 
tetkik edilip ittihaz olunacak karar Maliye ve
killiğine bildirilir clenilmekte bulunmasına gö
re terkin hususunun bu dairede ifası zaruri gö-

, rülnıüş olmakla keyfiyetin Maliye vekaletile 
Divaru muhasebat reisliğine bildirilnıekle bera

: her Nurettine de anlatılınasına karar verildi. 
1 

Karar NI(). 

' 1 928 

K. Tarihi 

19- IV -1937 
--1------ -------,-----~-------1-------------- ------

142!_1, Ohanis ve .Ar. 
1496 : Sıvas 

! Öteden beri i~iıı<le 
: oturdukları evlerin

den dolayı Maliyece 
ecrimisil istenilme
sinden şikayet. 

-·1 

ı 

J 

~ıvasta ötedenlıeri iı;inde oturdukları evleri
ne Hazinece vaz 'ıyet edilerek eerimisil istenil
diğinden şikayet eden Ohanis ve 17 arkadaşı 

taraflarından Yüksek reisliğe sunulan arzulıal" 

, Encümene verilmekle keyfiyet Maliye vekilie
tinden sorulnıuştu. 

Gelen karşılık okunduktan ve Encümene da
' vet edilen Milli emlak müdürünün verdiği i

zahlar da dinleuelikten sonra icabı görüşüldü: 
Arzuhal sahipleri, bu evlerin ötedenberi ken

dilerine aid olduğunu ve bazrlarrnrn ellerinde 
tapuları ve diğerlerinde de mahkeme ilanıları 

olduğunu ve hiç bir ımınan Sıvastan ayrılmamış 
bulunduklarrnr beyan ve iddia etmekte olma
larma karşı, vekaletçe, bunların iş!!al 

ettikleri hıınclerin kendilerine aicl olduğunu is
bat edecek ihticaca salih hiç bir gi'ına tasarruf 
vesikası ibraz edenıemiş olmaları hasehile fuzu
li işgal vaziyet.incle bulundukları ve bu itibar
la namlarma ecriınisil takelir edildiği bildiril
mesine göre meselenin dava mevzuu olduğu an
laşılnuş ve mehakime aid m~sailin Encünıenee 
tetkikine imkan bulunmamış olmakla mevcud 
olduğunu beyan ettikleri vesaike istinaden, aid 
olduğu mahkemeye müracaatla o yolda müdde
alarmı isbııta ııalrşııı,aları lazını geleliğinin ken
dilerine an lııtılma.sına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

929 19 - IV - 1937 
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267[) Ahmed. 

2812 Baş~avuşoğlu. 

Birinci devre Y oz-
1782_ g-ad mehusu. 
1H81 M. ~ecati. 

Mt>ınişoğlu. 
1 Bski Lfiziztan ıne

busu. 

Sinob avuk:ıtl:ırın

dan. 
:Mütckniıl. 

~inolı. 

6!J:l İsmail. 

7a!J :Meıııedoıl;lu. 

Mu hassas tekaüd 1 BiriıH·i devre mcbuslnğuııa iştirak ,•,:miş ol-
nıaaşmm 12[) lira 

üzı-riııdı-n tadili. 
dnklarmdan \'O <birinci n ikiııei dt•vrc ııwbıısluk

larmdıı bulunanların tt>kaüd maaşlurının 125 
liı·a ÜzPrindeıı hesalı edilmesi di! 2941 sayılı ka-

! nun .muktezasından bulıındıığıından bahsilc cv
vclce on bin kuruş üzerinden ııınhassas tekaüıl 
maaşının 12[) lira Üz<•rinden tadilini istt>)'Cil bi
rinci devrede Yozgad mebıısıı <Javıı~oğlıı A.lhmed 
ve Lilzistan nwbusu Nl'<!llti tarafiarnıdan Yük
sek Reisliğe sunulan iki arımhal eııeüınPııc ,-e

rilmckle kcyfiyt•t h·tkik w icalır müzak<'J'<' olun
du. 

Birinci vn ikinci d(•vrt• mehııslarının tekaüd 
ınaa~larıııın 12:J lira üzerinden verilnıt>ı;ini kalbul 
eden ve ııe~ri tarihinden mııteher olan 2941 sa
yılı kaıııııııın 4 ıwü .nıaddesirıdl' «me.~leki mcmu

riyet olan nwbuslara veya hunlarm yt•limlcri
nc bu kanunun ııeşrindcn evvel tahsiR edilmiş 
olan tekaüd ve Yl'tim maa.~larnını verilmco;;in<• 
dt•vam olunun denilnwktt> olııh, <-ski mt•bııs Alı

med ve ~erati ise da.ha evnl tekaüd <'dildikl<'ri
ni beyan l'lmekte bulıınmala rıııa ~{Öre 2941 sa 

yılı kaıııın lıiikmiiııün <hıııılar lıakkmda <tatlıikıııa 

ve binaı·ııall'rh dilekleı·iııiıı tervi<'itıe imkfııı 

buhmamanırş olınııkla kE-yfiyetin lH•rıılileı·in<' 
aıılatılmasıııa kurar ,·erildi. 

Karar No. K. Tarihi 

930 19 - IV - 1937 
--1---· 

MalfıliyE>t maaşı bağ- T'nııııni lıarptl' Kmıalı hoi(azıııda Ernıt•ııak 
lanıııaınasrııdan şi- ını·,·kiinılı• ıııallıl kalılıibnılmı ,.,. mal\ıliyl'ti iizl'-

Yııpı·aklı ııahiyesi- küyet. riııdt·n nwaı:; hağ'latımasr hcıldunda yaptığr ınil

rat•aatlnı·daıı hir ıH·tit·e htı~,ıı olmadığından hnh

sil<' ~ikfı,\'<'11 ,. hııl.;ıııaıı :\1<-mı••loii;lıı lsmailiıı Yiik
sc•k HPisliii;ı• sııııınıı~ oı';lıığn aı·zııhal, ı•ııeiimmH• 
wriltıll'klı· ~!illi ~liida!'ıı:ı n·kiıklih- <'t'rt·~·aıı t•deıı 

ınııhabt•rp iizı·rine son ~dı•ıı ];ar~ılık nkuıı<lıı w 
i<·ahr ~iiı·ü~iilrlii: 

nin Aşıığrhadiğin 

kiiyüııdt•ıı Deli Mah
ıııuıloğullaı·rııılan. 

(~ankrrr. 

lsmailin hıı lııısııs hakkırıda ~fmıyi l>cvll'tc de 

ıniiraeaat l'1 t iğ'i "'' .ıııı ha pt ak i davasıııa wkfıle.t~t' 
verilerı <·t•vııh l;l'lldisiııı• tdılii( Pdilmiş ikt•ıı ka. 
nnııi müddl't iı:iııdt• ı·t·valı la~·ilıası \'ı'rınt•ını•siıı· 

den dolayı İkinci deavi dairesince davanın rüyı 
ti keyfiyeti davacının müraea.atına talik edi! 
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1754 : ?ıl. E. Gören. 
1849 Dava vekili. 

Erzincan. 

Çocuğunun Kuleli 
askeri lisesinden çı

karılmasından şika

yet. 

İzzettin Turhangil. Maarif vekaletiııce 2287 

2404 Orta okul tarih, coğ- krdem ve mükteseb : 
rnfyıı öğretmeni. hakkınm tannımadr-
Isparta. 1 ğından şikayet. 1 

1 

Encümen karan. ve ne sebepten verildiği 

uiği aııla~ılmıı;;tır. ~fırayi Devlete intikal eden bir 
mcst•lc Imkkınıla c.ııeümcııimiz<'e ayrıca tctkikat 
İ<"rasilc kamr ittilıauııa malhal \"!' imkıiıı göriiime
miş ve deavi dairesince sadrr olacak karar neyi 
tazarnımııı ı·<krsc kati ve ıühai mıJ;hiycttı• olulı, ay
nen teııfizi mnktazi bnhuımnş olmakla vekilietin 
ııoktai ııazarımı kaı-ı;;ı kanuneıı lazım g<'lı•ıı <'<'Vahr 
vt,rınesi htı.~uı;uıınn ve şu hale ~irc cııcümcndeki 
arzuhali üzerine bir muamele yapılamayacağının 
ln•ndisinc bildirilmı•siıw karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

931 19- IV- 1937 

Oğlu Osman Niyazinin Kuleli askeri lisesin
den çvkarıldığrııdan YC c~bwbını anlamak im:kfını 
olmadığından bahsile bunu icabettiren hadisenin 
ne ise bildirilmesini isteyen l\fcmcd Eımiıı flö
reniıı Yüksek Rcisliğc sunduğu arzuhal encü
.mcnc verilmekle scb~bi llL M. VekiHııtindcn so
rulmuştu. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Bu scnC'ki kayid ve kabulde muvakkateıı Kule
li askeri lisesi dokuzuncu srnıfıııa alınmış olan 
Osman Niyazinin, genel durumunun ~-ıkeri liı;o 

ve orta mektcbler talimatına uygun olmamasın
dan dolayı Genel Kurmay başkanlığı tarafıııdan 
vuku bulan işar üzerine mcktcbdcıı ı;ıkarıldığr 

anlaşrlmış olmakla lkPyfiyetin M. Emirıo ıbildiril

nıesine karar verildi. 
Karar No. K. Tarihi 

932 19- IV- 1937 
-------------

Mersin idadisi tarih ve coğrafya nıuallimli
ğinde iken orasının işgali üzerine vazifesinden 
bir müddet ayrılarak tekrar maarif mesleğine 
dönmüş ise de kıdemi tanınmıyarak 25 lira asli 
maaş ile öğretmenliğe tayin kılındığındım bah
sile emsali gibi mükteseb hak ve krdemi nazara 
almarak maa~ınrn 55 liraya çıkarılmasım iste
yen İsparta orta okul tarih ve coğrafya öğret
meni İzzettin Turhangil tarafından Yüksek re
isliğe sunulmuş olan arzuhal Encümene veril
mekle Maarif vekalctine gönderilmişti.. 
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Gelen karşıirk okundu ve icabı görüşüldü. 
lzzettinin evvelcc Şurayı Devlete müracaat 

ederek müddet gecikme meselesinden dolayı da
vasının reddedildİğİ ve kendisinin 19 teşriniev
vel 1936 tarihinde yine maaşının 45 liraya ~ıka
rılması için ikinci defa olarak Şı'l.rayı devlete 
müracaatta bulunduğu ve keyfiyetin Maarif ve- ., 
kôJetinden sorulması üzerine icab eden karşı

lığın verildiği anlaşılmıştır. Ştırayı devlet De
avi dairesince rüyet edilmekte olan bir dava 
hakkında Eııcümence tetkikat İcra ve başkaca 
karar ittihazına mahal ve imkan bulunmama-

1 sma ve buradan sadrr olacak olan karar ne gibi 
bir hükmü tazammun ederse kati ve nihai ma
hiyette olacağına göre Deavi dairesinde bu hu
susta verilecek karara intizar etmesi zaruri ol-

ı 

1 

duğunun arzuhal sahibine aniatılmasına karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

19 -IV -1937 

1572 Dırgaın Ye Yusuf. 
1661 Cezaevinde. 

1 

::\lilll 
-~ -~ 1--------~-~---- 933-

mücadelede Kendilerine isnad edilen suçtan dolayı Sey-
! yaptıkları hizmetle- han hapishanesinde mevkuf bulunmakta iseler 

rine binaen mevku- , de milli mi~cadelede yaptıkları hizmetlerden 
fiyetlerine nihayet 1 dolayı bu baptaki kanımdan istifadeleri icah et
verilmesi. 1 tiğinden ve saireden bahsile haklarında icra e-

Seyhan. 

ı 
1 

! 
ı 

dilecek tahkikat neticesinde sabit olacak olan 
bu hizmetlerinden naşi mevkufiyetlerine niha
yet verilmesini isteyen Dn·gan ve Yusuf taraf
lanndan Yüksek reisliğe sunulan arzuhal En
cümene verilmekle Adiiye vekilietine gönderil
ı:nişti. 

Gelen karşrlrkla buna bağlı olan Seyhan 
müddei umıımiliğinin yazısı örneği okunduktan 
sonra icabı görüşüldü: 

Arzuhal sahiplerinin J~azikiyede ika etmiş 

oldukları adam öldürmek ve gasb SUCJlarrndan 
dolayı Adana İkinci sorgu hakimliğinin tevkif 
müzekkeresi üzerine tevkif edilerek haklarında 
mcvknf<•n takibata gc~ildiği ve Jwııdilcriııin mil
li mücadeledeki hizmetlerine dair olan iıl<liaları 
hakkında yapılan tahkikat neticPsiııde müddea
larının tamamile aksi sabit olduğu anlaşılmış ve 
haklarmda devam eden adli tahkikatrn kanuni 
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mecrayı takib edeceğine göre ılerecattan geçe
rek katiyet kesbedecek olan karara irıtizar rt-

- 1 ıncieri zaruri bulunduğunun ve kendilerinin 
1 memleket uğrunda ika edilmiş olan efal ve ha-
ll rekfıt hakkıııdaki kanunılan istifaılclerine iııı

kfm bulunmadığının arzuhal sahiplerine lıill!i-

J --- -- Jilm~m_c_k_.,.,.mı~: .. _N_o_. -· ~~~=·::'17_ 
1492 

1 1571 1 

1 

1 
ı 
ı 
ı 

-ı 

ı 

Ragıb. 

Şahin Kfıhya 

ğı No. 18. 
Kızıltoprak 

İstanbul. 

so ka-

: Hakkındaki inzibati 

1 
1 

_ı 
1 

1 

cezanın kaldırılarak 

bir vazifrye tayini. 

l\I~ıwınen kazası malınüdürü iken Şimdinan 

kazıısı ınalınüdiirlüğiinc tahvil edilmiş ve he
nüz işe başlamadan Vl'kiıl1•t enırinr alınmış ol
duğundan ve iera kılınan ınuhakemcsi netice- -
sinıle af kanunundan istifade Plıniş olup, e.'la
~f!n Inı kanım inti~ar Ptırwmi~ olsa idi hile ])('ra

etine karar verilııwsi muhakkak lıulıuıdıığnndan 
lıalısilc hakkmuaki inzilıati ve idari cczaııııı kal
dırılarak bir ıııcıııııriyetp tayinini ist1•ytm Hagılı 

tarafından Yüksek Rcisliğe sunulan arzuhali cn
cümenc verilmekle l\Ialiyc vekfiletine giindı•ril

mişti. 

U elen karşılık okuııdu ve icabı giirüşüldü: 

Uagıbın sahte evrak taıızimiııdcn ve vazifı,i 

ıııcınııriydini suiistimalden dolayı Ü<; st•ne diiı·d 
ay rııüddetle ağır hapse ve o kadar ıııüddctlc de 

hideınatı ammeden mahruıııiyet i rı e karar vt•ı·il

ıliği ve cczıının 2330 sayılı af kanununa tiıhi ol
masından dolayı hakkında Tt•ıııyiz<'l' takihııt ya- -

pılıııadığı aıı la~ılnıı~ ve hu kaııurııırı 1:! ıwi ınııd
clesi inzilıati eczaların tatlıiknıa ıııani bulunma

mış olmasına ve esasen Ragılıın ll<•vld ~fnasıııa 
a~tığ'ı dava da ayni selıciıle rcdtkdilıııi~ olup, 

Ilcavi dairPsi kararlarınııı ise kati n• nihai ma

hiyette lıuluıııııasıııa lıirıaeıı dileğinin yerine ge
tirilmesine imkiin olınııdığıııııı Ragılıa aniatılma
sına karar \'erildi. 

Karar No. K. taı·ihi 

935 l!J-IY-1!137 
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1640 ' Mustafa. 
17:10 Dana Memedoğulla

rmdan Hacı Ahmed 
oğlu. 

Y ah ni mahallesinde. 
Gazi Anteb. 

f Yalancı şahidierin 

şahniletleri ile yaşı
nın hüyütülmesine 
karar verililiğinden 

şikayet. 

-·ı-------~1_ ··------····--··· --
233 Leon Şövman. i Arzuhal encümeninin 
-243-' Hürriyet han No. 15.' katiyet kesbeden 

Galata - fstanhul. 

1769 
1864 

1856 

1963 

2366 1 

2490 

2748 
2890-1 

kararının infaz edil
memesinden şikayet. 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Kardı•şi O~manııı ıwf~iııi korumak maksadi!(' 
~·ap~ığı ·bir ·katil ımı;undaıı dolayı ya~ı küı;ük 

olması it ilı:ırill' ıııahki'ım i,vl'l i azaltılmı~ isP dP ;;on
radan yalaıwı şahidinin doğum tarihinin :ı~rı 

olıluğııııa ~l'lıadl'l dml'k sıır<•tilt• malıkemı·~·p ınü

ml'aat l'ttiklt·rimkıı Vl' sairPdcn h:ılısile Osmaıım 
kaııııııi bir ~ıırette hııkukıımm muhafazasını iste
~·,•ıı :.\lu~tafaııın Yii.ksı•k RPi.sliğP ~un muş olduğu 

arzu-lıul, ı·ıwüııwnl' \"l'I'ilmPidl' Adliy" vl'kôıletine 

g{inth1 l'İlmi~ti. 

Ceh-ıı karşılık okııııuıı vı• ira hı ~iiriişiildii: 

32N doğuınin oldıı·~ıııın iddia t•den ()ı;manııı 

323 oldıığ·ıı i,:,ıhar ı•dilııwsi iizl'riııı· ~·:ışıııııı ~ashihi 

ı iı.:iıı J 1 ııkıık maJıkt•ınesiııı• da.va aı:ıldığı n• doktor 
mponıııa ,.,. diııleıH'tı ~ahidh·ı·iıı ifaıh•ll'riıw ıı:ı

r.aı·:ııı Osnıaımı ~·~ı~ııım 221' doğumunılan 22!"i 
doğumuna tashilıinc karar vcrilerl'k Inı kararın 
1'Pııı,vir. nıalıkı·ın<'siııc·t• de taııılik <•dildiği \"l' sw:.
hı hili\,lıaı·t' taslıilıi kıu·ar yoluna .mürMaat l't

mi~ i.~l' dı• tııh,hinin redıledildiği anla~ılnıış ve ka
tiyl't kcshı'<.!t•ıı hu karar -hakkında encümcııce bir 
~''Y ~'apılnı;ığ;ı imklin hıılıııınwnıış olmakl;ı keyfi
Y<'tiıı arzıılıal sa·lıihi ~lnstafay:ı lıilılirilnwsiıw ka
raı· ,·,·ı·ilıli. 

Karar No. K. tarihi 

936 19-IV -1937 

Avukatlık meslekini ifaya bir mani olmadı-
ğına dair Arzuhal eııciirııcninc<' 2H - VI - 1932 

i tarihinde verilmiş ve katiyl't keshetıııiş olan kıı
rarlarrn Adiiye vekiiletincc tenfiz edilnıerliğin-

1 den ~iktıyct cd1•ıı LPoıı ~iivnıaııın Yüksck Rc
isliğe sunmuş olduğu arzııhal, cııcümeııe veril
mekle ınesele tetkik olundu: 

Leon Şövmıının mukadılema ınıılıtelif tarilı

lerde Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhaller 
üzerine yine muhtelif tarihicde encüıııeııce ü~ 
karar verildiği ve üçünün de keshi katiyet !'t
tiği anlaşıldı 

Şöyle ki: Leon Şövmanm ilk defa verdiği ar
zuhıı.lin, encümeııce Adiiye vckfıletile yapılan 
muhahere neticesinde 14 mart 1926 tarih vr 226 
numara ile avukatlık kanununun maddei ınu

vakkatesi ıııucihiııcc «Adliye vekôılctiııce ittihaz 
olunan mukarreratın mahiyeti katiyeyi haiz ol-
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

duğu anlaşılınakla İstİdasının hıfzma» karar ve
rildiği; ikinci defaki arzuhali üzerine de yine 
vekilietten mesclenin tahkikı neticesi olarak 
24- I - 1936 tarihinde 101 numara ile « ..... . 
baro levhasrııdan kaydrum terkinine karar ve
rilıni~ ve cshabı mucİbei mezkfıreye hinal'II ka
rarı vaki ınuvafrk g·örülcrek bittasdik mahiye
ti katiyeyi iktisalı eyleıniş olduğundau başkaca 
tetkikat ifasma mahal gürülıuediği» yolunıla ka
rar ittihaz edildiği ve r.eon Şüvıııanm, :ıradnıı 

bir müddet geçtikten sonra evvelki kararlardan 
bahsetmiycrek üçüncü defa Yüksek Reislii.(e 
mürncaatta bulunması ve cncüınenin yeni heye
ti tarafından da, ınukaddeıııa bu hususta veril
miş olan kararlara ıttrla hasrl cdilm<'mesi ha
sebile nıcsclenin tamikına lüzum görülmiyerck, 

Meclisin yaz tatiline girmek Üzere olduğu 22 ha
ziran 1932 tarihinde «mcslekinden ıneni için kıl
fi sebeb görülmemiş olduğunun anlaşrlnıası yo
lunda üçüncü bir karar verildiği ve hu kararın 

ı vekiHete tebliğ edilmiyerck yalmz arzuhal sahi
, bine aıılatılmasile iktifa eılilmesindeıı ve bitta
! bi vekilin de bu karara rttrla hasrl etmemesin-

den dolayı itiraz edememiş olduğu anlaşılmıştır. 
Böyle yekdiğerini nakzedecek iki muhtelif şe

kilde üç karıırın mevcut olması encüıneni nıese
lenin bir kat daha tamikmıı mecbur etmekle 
keyfiyet evvelemirde Adiiye vekilietinden so
rulmuştur. 

Gelen karşılık ta : 
Leonun barodan kaydı terkin edildikten son

ra suişührete müstenit olacak hal ve hareketi 
temadi ettiği barora yapılan tctkikııt ıwtieesin
de anlaşıldığından talebi isaf cdilıııeıniş olduğu 
ve kendisine yapılan telıliğat üzerine Devlet ştı
rasına açtığı idari dava neticesinde davasının 

reddine karar verildiği bildirilmesi üzerine cn
eümene ayrı ayrı davet edilen vekil ile siyasi 
müsteşarın verdikleri izahlar dinlendiktcn son
ra icabı müzakere olundu: 

lstanbulun Milli Hükümete intikali üzerine 
teşckkül etmiş ve kamil bir salahiycti haiz bu
luııııııı~ ıılaıı Haru tcfrik <'ll<'Üıııeııi tar:ı l'ıııılaıı 

bu şehirde bulunan bütün avukatların scciyelc
ri, mesleklerine aid tavur ve hareketleri ve şah
si vaziyetleri ineeden ineeye tetkik neticesinde, 
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2385 

2511 

2450 

2580 

Ali Rıza. Tekrar polis mesle. 
Hacı Mur·ad mahal- 1 kiııe alınması. 
lesi, Koyungözü so-
kak No. 30. 
Ankara. 

bazı avukatlarla beraber Leoıı Şövmanın da bil-
hassa lstaıı hııluıı i~ga li csııasıııdaki tarzı mesai
si hnsebile baro levhasından adının silinmesine 
karar verildiği ve ondan sonra Leonun Yüksek 
reisliğe vaki mürncaatı üzerine Baro tefrik en
cümeninin ııoktai nazarmı teyit eder mahiyette 
encümenimizce muhtelif tarihlerde iki defa ka-

l rar ittihaz edildiği ve önce verilmiş olupta kati-
' yet kesbeden bu iki kararı nakzedecek ortada hçi 
' bir sebeb yok iken kendisinin bir müddet sonra 

yeniden müracaat ediyor mahiyetinde uçuıı.eiı. 

defa olarak yaptığı müracaatr üzerine de nasıl
sa üçüncü bir karar ittihaz edildiği ve lehine 
imale tıdilebilecek şekild<' olan bu kararın da 
kendisine tebliğden ibaret bulunduğu anlaşılmış 
ve binaenaleyh gerek bu hususta kamil bir sa
lahiyeti haiz olan Tefrik encümeninin vaktilc 
bitarafane yaptığı tahkikat ve tetkikııta istina
den bilsıl ettiği kanaat üzerine ittihaz eylediği 
karara, gerek Adiiye vekilietinin bu hususta ev
vel ve ahir vaki olan işarına rağmen, Leon Şöv-

. manın avukatlık gibi mümtaz ve amme hizmeti 
: olan bir meslekte çalışarak icrayi vekalet etme
, sine imkan bulunmamış olıuakla tashihi karar 

mahiyetinde olarak keyfiyetin bu dairede inta
cma ve Adiiye vekilietine bildirilmekle beraber 
arzuhal sa h ihiı.ıe Jc anlatılmasınıı .karar vcrilJi. 

Karar N o. K. Tarihi 

937 19 -V- 1937 

lsnad edilen bir rüşvet meselesinden mah
kemeye verilmesi üzerine beraet etmiş olduğu 
gibi meslekinden ihracı hakkında !stanbul polis 
divanınca verilen kararlar da kendisine usulen 
tebliğ edilmemiş ve bu baptaki müddeası din
lenınemiş olduğu halde tekrar mesleke almma
makta olduğundan bahisle şikilyette bulunan 
Ali Rızanın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar
zuhaller encümene verilmekle Dahiliye vekilie
tine gönderilmişti. 

Gelen tezkereler okunduktan ve encümene 
davet edilen salahiyetli müdürün verdiği izah
lar da dinlendikten sonra icabı görüşüldü: 

Ali Rıza gerçi isnad edilen suçtan berııet et- . 
miş ve kendisinin iddiası veçhile polis divanının 
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Re is M. M. Kfıtib 

Giresun fstanlml Samsun 
1. Sökıncn Z. Karamur~al M. U/aş 

fs tanbul Kars Ordu 
A. Barlas Ö. l[iintay Isınail Çaıııaş 

bu baptaki kararı da tahrircn tebliğ edilmiye
rek yalnız polislik alameti üzerinden alınmak 
suretile kararın ifham edildiği de anlaşılınak
ta bulunmuş olup, ancak memleketin inzibatile 
alakadar olan polis memurlarrum tayin ve is
tihdamı hususu merciinin takdir ve saluhiyeti
ne mevdu olmasma ve her ne kadar Ali Rıza ar
zuhalinde Şfırayı devlete müracaat ederek aldı
ğı kararın lehine imale edilecek mahiyette ol
duğunu iddia etmekte ise de bu kararın, müru
ru müddet noktasından davarun reddini muta
z;:,;nınııı olnh, Ps:ısa taallükıı görülememesiııc bi
naeu arzuhali hakkında encüınence yapılacak 

mııamdt• olnıadı~ıııııı keııd·isiııe bildirilmesi-
ne karar verildi._ 

Karar No. K. Tarihi 

938 19- V- 1937 

Bursa Gazi Anteb Gümüşane 

.ll. 1/ clııııi O c r~·c k er lll. Şahin Ş. Erdoğan 

Sıvas Siird 
Ziya Ş. Süsoy 



T. B. M. Jl. Matbur..sı 
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Arzuhal hul&ııası i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
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1428 ' Hanıdi Ultürk. 1 1\Iaarif vekillefrıce 

bir vazifeye tayini. 
Orta ticaret nıektebinden mezun olduğundan 

ve elinde ve ayağındaki arızanın tesirile resmi 
devaire müracaatlarından bir netice hasıl olma
dığından ve saireden bahisle M:aarif vekaletinc~ 
ihtisası dahilinde kendisine bir vazife verilmesi
ni İstiyen Harndi Ultürk'ün Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal encümcne verilmekle 
Maarif vekaletine gönderilmişti. 

1501 Ticaret lisesi orta 
kısmı ınezuıılarrndan. 

Dtğaııboy malıallesi 

Arıer sokaık No. 19 
t.la. 
Aı.kar&. 

1 

1 

ı 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Vekalete bağlı mekteblerde halen açık bir iş 

olmamasma binaen açık bir yer olduğu takdir
de dileği yerine getirilmek üzere kaydi yapri
dığı anlaşılmış olmakla keyfiyetin Hamdiye bil
dirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

939 20- IV- 1937 

·-ı .. ----------~-------------- --1-----·-----------------------------
ı:ıaı-ı 1 Ali Temiz ve Ar. : Un çuvallarımn mu- i J<'alırikalarrnda öğütiilüb sattıkları unların 

1 ı o;; 1 Ters wkan frubrikasr 1 arnele vergisiao tabi ~ zarfları olan çu valiarın da ıııuamelc wı·gisiııe 
sah~bi • i tutulmakta olduğun- . ttıhi tutulmakta olduğundan şikayet eden Amas-

l:i:.!l Amasya. dan Şi. ra değirmencilerinden Ali Temiz ve arkadaşla-
1606 Halil llıeak ve AI. cilc Halil Jlıeak ve arkadaşlarının Yüksek Re-

Ilı<ıak 1111 fııbrikası isliğe sıınınıı~ olduklııl'I arzuhaller em·ümcnc 
sahibi. verilmekle Maliye wkiiletinc gönderilmişti. 
Amasys. Gelen karşılıklıır üz<>rine encüınene davet 

ı. 

~dilen wkah•t Siyasi ıııüst<'şarr hazır olduğu hal-
dr. icalıı görüşüldü: · 

1860 numaralı kanunun 5 nri maddesinin A 
~!krasında : Sınai müesseseler muamele vergisi
ll<', mamııliin satış kr.vmetiniıı matralı ittihaz 

edileceği yazılı olup, bu madckııin satış bedeli, 
o maddenin alıara temliki mukabilinde alınan 
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1326 

1392 

Hüseyin Genişol. 
Aluncılar mahallesi 
.Nkıncılar sokak No.31 

1 

Kendisinden yanlış 

kazanç vergisi ara
nıldığından Şi. 

paranın heyeti mecmua~ı demek olıluğuııa na-
zaran arzuhal sahibieri tarafrnılan da, unlar sa
tılıncaya kadar satışı teınin etmek için yapılan 
her türlü masraflar ıla malın satış fiatine da
hil edilmektedir. Çuval bedelleri de unun satı-

1 Iabilmesi için yapılan zaruri bir masraf olup, 
malm satış bedeline girmekte ve ınazrufu gibi 
muamele göımekte olup, ortada 'tyrıca bir çu-

' va! alış veri~i mcvcud olmadığına göre çuval 
bedeli diye matrahtan tenzilat yapılması kanu
nun hükmüne aykırı bulunmaktadır. Esascn 
bu hususta daha evvel başka müesseseleric de 
hadis olan ihtilaflar Şfırayi devlette tctkik olu-

1 narak yukarıda serıledilen noktai nazar oraca 
da kanunun ruh ve rnaksadıııa uygun görülmüş

tür. Bundan başka son çıkan 2430 numaralı 
kan u mm 5 nci maddesinin «A» fıkrasına (Zarf 
ve kab bedeli indirilmcycceğiııe) dair konulan 
hüküm de yapılan muamelenin doğruluğunu tc-

, yid etmektedir. Binaenaleyh ortada kanuna ay
kırı olarak yapılmış bir muamele olmadığıııın 

ve şu kadar ki, lııı ver~inin teahbiiründerı do
layı mükelleflerden ceza istcııiliyorııa bunun 
aranılınası doğru olmayacağıııa göre bu ceza
dan sarfrnazar edilmesi muktıızi hulımduğunun 
Maliye vckalctinc bildirilmekle beraber arzuhal 
salıibierine de aniatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

940 20 - IV- 1937 

Kendisine vaki olan tebliğde 1934 ve 1935 
seneleri i~ in J 6 aylık kazanç vergisi borcu oldn
ğu I{Österilmekte ise de muhtelif tarihlerdeki 
tediyata göre yalnız dört aylrk kazanç vergisi 
borcu olduğu tahakkuk etmekte olduğundan ha-

! lıisle şu suretle yanlrş bir hesab neticesi olarak 

istenilmekte olan 50 liraımı aranılınaması hak
kında Hiiseyin Gcnişol tarafından Yüksek Re
isliğe sunulan arzuhal enciimenc verilmekle Mn
liye vekfiletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve ic~bı ~ii'-'Ü~üldü. 

Hüseyin Genişola 1934 takviııı senesindeki 
faaliyetinden dolııyr 1935 mali Sl'ncsinde, iradı 



":;; ! Arzuhal verenlerin 
,s:ı ' E ~ , adı, sanı ve otur-
-< ı duklan yer 

_,_ 
Arzuhal hulAsası : Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

1 

=---'~=~~- ....... -~-~~~~== ! 

1159 1 AU ve ~-
1116 : Künlüıkoğlu. 

Batarnİ - Ordu. 

gayrisafi esası üzerinden :36 lira kazanç Ye 7 
lira 20 kuruş bulıran vergisi tarheJilıni~tİ!'. 2305 

ı numaralı kazanç vergisi kanununı.n ;:; ncü 
maddesi mucibincc bu verginin birinci taksiti
nin 1935 haziranmda, ikinci taksitinin 1935 ka
nunuevvelinde tahsili icab eder. Mahalli mal 
idaresince de bu suretle muamele yapıldığı an
laşılıni§tır. Hüseyin Genişol, bundan sonra 
31 • X - 1935 tarihinde terki ticaret etmiştir. 

Bunun üzerine de aynı kanunun 55 nci madde
si ve 74 ncü maddesinin (P) fıkrası mucibin
ce 1935 takvim yılnıdaki 1 - I - 1935 tarihindE.' n 

' 31 - X - 1935 tarihine kadar olan 10 aylık müd
det faaliyeti için 30 lira kazanç ve 6 lira huh-

1 ran vergisi tarh ve tahsiline teşebbüs edilmiştir. 
1 Bu suretle kendisinden aranılan vergilerden bi

ri 1934 takvim senE'si faaliyetine, diğeri de· 1935 
takvim senesindeki 10 aylık faaliyetine aid bu
lunmaktadır. Arzuhalde serdedileıı iddia veçhi
le aranılan vergilerden biri kanunusanİ 1935 
den haziran 1935 tarihine ve diğeri de kanunu
sani 1935 den teşrinievvel nihayetine kadar olan 
müddet içiıı değildir. Binaenaleyh bu hususta
ki şikayeti yerinde görülmemiştir. Esasen Hü
seyin Genişolun, bu itirazım vaktinde derecat 
itibarile kanuni mereilere müracaatla serdey-

, lemesi liizımgelirke{ı bunu da yapmamış ve ta
ı hakkuk keyfiyeti kesbi katiyet etmiştir. Bu iti
, barla arzuhali hakkında yapılacak muamele ol-
madığının kendisine anlatılınasma karar ve
rildi. 

Karar N o. K. Tarihi 

941 20 - IV - 1937 

--1-
İmnr ettikleri met- 1 

nık maliarın başka- ı 

!arına verildiklerin- ı 
den Şi. ' 

Orıluıınn Batarnİ köyünıle ken<lileriııiıı iııın

rıııa ~alıştıkları ıııetrnk malları !'lleı·indeıı alıp 

başkalarma yok pahasıııa n·rıliklerin<len ve bu 
yüzdl'n Haziıı<>ııin de r.arar giiı·düğün<l<>ıı hahsile 
şik;1yette lıuluııan Ali ve arkarlaşlarının Yüksek 
Heisliğt' sundukları ıırzuhal, Pnciinwııe vrrilmck
le Maliye vckfıle1 ine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve iealır görüşüldü: 

Arzuhal sahihiPriniıı lıabalarm•lıııı kafi mik
tarda toprakları olub, araziye muhtaç olmadık-
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1558 1 ~iya Pekdeınir. 
1646,1. Kol. K. refa.ket;n-

de fı. S. As. Adli M-
1 kim. 

1 Afyon. 
1 

1 

ı 
1 

ü~ sene geciktirilen 
terfi tarihinin ona 
göre düzeltilmesi. 

ları ve arzuhalde bahsettikleri mütegayyip eş
hastan ııwtruk tarlalıırııı 551 sayılı t<'rfih kanu
nuna göre askeri malfıllerden Temel, Mahmud 
ve Mustafaya İdare Heyeti kararile ve usulüne 
tevfikan takdir edilen 200 Jimdan 600 lira bedel 
ile ta-hsis ve Tapuca da naııılarına tescil edildiği 
anlaşılmış ve bu hale göre arzuhanerindeki id
diaları ve bu husustaki şikfıyetleri varid bulun
mamış olmakla keyfiyetin kendilerine bildiri!• 
mesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

942 20 - IV - 1937 

30 ağustos 1!)32 senesinde Piyade yüzbaşılı
ğıııa terfi ettirilmesi lazımgelirken adli hi'ıkim-

1 liğc ııaklettirildiktcn sonra ve ancak üç sene 
geçerek yüzbaşılığa muadil olan he~inci sınıf 

hfıkiınliğc terfi ettirildiğindcıı ve bu ise kendisi
nin maddi ve manevi zararını ınueib olduğundan 
bahsilc 'işinin incclcııcrek hu hakkının verilme
sini L~tcyeıı Ziya Pekdemirin Yüksek Rcisliğe 

sunmuş olduğu arzuhal ile hakkının kanuni ol
duğunu ıııutazammın olarak arzuhaline iliştir

diği iddianaıneHi encüıncnre okunduktan sonra 
ke:vfiyet l\lilli Müdafııa vckiilctinden sorulınuş 

ve gelen kar'iılık üzerine cııcümcne davet edilen 
saliıhiyetli zatın verdiği izahlar da dinlendik
ten soma icabı görüşiiimüştür: 

Ziya Pckdemirin, adli lıi'ıkimliğe nakledil
meden evvelki terfii zamanında, sıhhi vaziyeti 
itibarile kıtada hizmete elverişli Jlmadığı dos
yasında mcvcud talıilı raporlarile tebeyyün et
mektedir. Gerçi sicil talimatnamesinin 17 nci 
maddesinde, bir sicillin dört sene mutcbcr ola
rağı yaıılı ise de terfi kanununun 18 nd mad
dPsi terfi için ayni zamanda hedenen de ma
fcvk rütheye liyakati meşrut kılmıştır. Esasen 
hu mesele 1933 senesinde Ali Şfımca da müzake
re olunarak terfi zamanındaki alıvali sıhhiyesi 

ordııda hizmete ınani teşkil eden zabitlerin ter
fi ettirileıııiyeecği karar altına alınmıştır. Zi
yaııın son tctkik merciine vaki olan müracaatı da 
hu cshaha istinaden reddedilmiştir. Kıtada 

müstııhdem iken dairesin<>e gösterilen müsaade 
üzerine hukuk tahsilini de ikinal etmiş ve bila· 
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lıare a~lli hakim sınıfına nakletmiş ve orada ter
iii de icra kılınmış olan Ziyanın hu halıdaki müd
deaları varid görülmemiş olmakla dileğinin ter
vicine imkan olmadığının kendisine aniatılma

sına karar verildi. 
Kiarar No. K. Tarihi 

943 20 • IV • 1937 
-- -~-----·------·----- -·-----·-----· --------1--------

22991' İlısan A:kat. : TPkaüdlüğÜ kr.ldın-
24ıll- S tümen askeri ha- ' laı•ak muvazza.fa nak

k.iıni Süleyman Sev- i li H. 
2786 kioğlu. . 
2931 Ankara. 

Re is M. M. Katih 
Giresun h tanbul Samsun 

1. Sökmen Z. Karaınursal M. Ulaş 

Gazi Anteb Gümüşane İstanbul 
M. ŞaJıin Ş. Erdoğan A. Barlas 

Zonguldak Siird Siird 
R. Din~ Ş. Süsoy M.~ 

Mektebi harbiyeden çıktıktan ve muhtelif as
keri vezifeleri ifa ettikten oonra tckaüd edilmiş 
ve hukuk tahsilini de yapıınş olduğundan bahsile 
sınıfı muvazzafa neklini isteyen hakim İhsanın 
Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhaller encü-

' ınene verilmekle Milli Müdafaa vekaletine gön
derilmişti-. 

Gelen karşılık okundu ve icwbı görüşüldü: 

lhsanın, yüzbaşı iken sıhhi durumu dolayisile 
tekaüde sevkolunmuş ve hukuk tahsilini ikmaldcn 
sonra lıMdan sınıfında istihdam edilmiş olduğu 
anlaşılmıştır. 1076 sayılı kanunun mcriyete gir
diği 9 kanunu evvel 1927 tarihinden sonra müte
kaid subaylardan askeri memur sınıfına nakle
dilenlerin muvazzaf sayılamıyaeakları 694 sayılı 

-karar ile kati şekil almıştır. Kendisinin benzeri 
olarak arzuhalinde behsettiği zatin ise t<'kaüd 
edilmemiş, istifası vukubıılnıamış olmasma gi)re 
kendi durumile muJ.myese edilmesi doğru değil
dir. Bu itiharla arzuhallerinde serdettiği müd
dcalurın, mcvzuatrn saralıali karşmsında kcndi
ııine haık verecek mahiyette olmadığından ve hi
naenaleyh dileğinin yerine getirilmesine k:mu
nen imkan bulunmadığının hf~kim İlısana anla
tılınasma karar verildi. 

Karar N o. K. Tarihi 

944 20 - IV - 1!J37 

Bursa Çoruh Çorulı 

Jf. b'. (;cr(rkcr A. Akyiiz 1. Kurtkarı 

Kars Ordu Sıvas 

O. Küntay 1 smail Ça-ma,~ Z. Ba,çam 
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1618 1 A. Yüksel ve Ar. Köylerinde bir rnek- K:uru~ay kazasinın Boyalık köyünde mek-
1707 Kocatepe mahallesi teıb ~ılmasr. teh buluıımaınıısma mebni çocuklarım okuta-

Valide çeşıne sokaJk madıklarmdan bahsile burada mekteb açılması-
Melek apartımanı , lll isteyen A. Yüksel ve arkadaşlarının Yüksek 
~: 99 mahalle bek- lı Reisliğe sumlukları arzuhal encümene verilmek-
ÇISl. le Maarif vekilietine gönderilmlıjti. 

1358 H. Memed ve ş<~rixi. Buğdayı koruma ka
Ü25- Durdu. nununa muhalif ilıa

Harjnedarlı m.fl.l.al- raketleri ileri '!luru
lesinde değirıınen !erek istenilen ct>za· 
müsteciri Şekerli ma-~ nın affi. 
hallemnde. 
Maraş. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşuldü: 

Vekilietten vililyete vaki olan işarlara rağ

men bu köyde mekteb açılamamasınm bütçı: 
darlığından ileri geldiği anlaşılmış ve bu va
ziyet karşısında dileklerinin şimdilik yapılma
sına imkan bulunamamış olmakla keyfiyetin 
arzuhal sahibierine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

945 26 - IV - 1937 

\ Buğday koruma kanununa muhalif hareket
' lerinden dolayı bin yedi yüz küsur lira para ce
i zasrna uğratılmış olduklarmdan ve Şilrayi Dev-

lete müracaatla lehlerine de karar almış olduk
ları halde bu paranın tahsilinde ısrar edildiğin

den bahisle şikılyette bulunan 1\Iemed ve ~eı·iki 

Durdu taraflarından Yüksek Reisliğe sunulan 
arzuhal encümene verilmekle Maliye vckfıletine 
gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Değirmeııci Memet ve şerikinin 2466 numa

ralı kanunun yedinci maddesi hükmÜne tevfi
kan vergi defteri tutmamış ve binaenaleyh bu 
kanun hükmüne riayet etmemiş olnıalıııına bi
naen haklarında kanun hükümleri dairesinde 
muamele ifa edildiği ve kendileri iki defa Şura

yi Devlete müracaat etmi§lerııe de, encümence 
getirtilen karar suretleri münderecatma göre 
Birinci beavi dairesince, iddiaları gibi lehlerine 

bir karar verilmi~ olmayıp bilakis, «tatbik olu
nan muamelede kanunsuzluk görülmediği~ , yo

lunda karar ittihaz edildiği tebeyyün etmi§ ve 

binaenaleyh 2643 sayılr kanunun muvakkat 
maddesinin saralıatİ ve Deavi dairesinin kati ve 

nihai mahiyette olan kararları kar§rsında encü
menimizce yapilacak bir muamele bulunmamı§ 
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olmakla keyfiyetin arzuhal sahibierine anlatıl

masına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

946 26- IV- 1937 
---~------------,----- - 1_--
1693 Tevfik. : MııJıktlmiyetini ı bil· i Bir kadının katlİ ile zan altına aimıııış ve 
1784-1 Saırıa•ıpazarı ls-h:. I'Ümle hukuk 1'<' YP.- 1 masnnıi~·ctiııi isbat edememesine ııit!bni iki kü-

1

1 lal caddesi No. 45. eaibinin iadesi suı·, •. 1 

sur sene kalebcndlik eczasına mahkum edilmi~ 
Ankara, tile affi. ve bu da askeri nisbetinin kesilmesine sebeb teş-

1 

i kil etmiş olduğundan ve Milli mücadele ile Şeyh 
ı Said isyaıııııdaki vatani hizmetlerinden bahsi

le affe mazhar edilmekle beraber bilcümle huku-

160~ l~~;; ~~n ve .\r. 
]69:3-; IIa<·ı~·ıHli~·fıı· ıııahal

lesindm. 
Urfa. 

ı 

kunun iadesini isteyen Tevfiğin Yüksek Reisliğc 
sunmuş olduğu arzuhal cncümene verilmekle 
Adiiye vekaktine gönderilmişti. 

Gelen kar~ılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Tcvfiğin, Mihrihan admdaki bil' kadıııı öl
dürmekten dolayı mülga ceza kanununa tevfi
kan 3 sene kalebendliğc ınalıklım edildiği ve ye
ni ecza kanunu mıwibincc de bn cezanın sürgü
ne tahvil kılındığı ve mevkuf bulunduğu müd-
cletin nsulcn mahsub edilmesine mebni sürgün 
eezasıııııı infazına mahal kalmadığı anlaşılmış 

ve medeni haklarının iadesine matuf olan affe 
mazhariyetini istilzam edecek ortada kanuni bir 
sebeb bulunmamasma mcbni dileğinin yerine 
getirilmesine iıııkan giil'ülmemiş olmakla keyfi
yetin kendisine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

947 26 -1-1!!37 

~~1~~~~:: ::~k~- [ --~; ;fıı~ı;ı-~=~~,li~i'ır ııı a~~~~l<'s:~:~hit-
malların Vakıflar i- 1 tiııoğılıı ~aid n arka<laşlnı·ı tarafındıın Yüksek 
daresince yok paha- lh•isliji'<' suııulııh t'll<'Ünı<'ne V<'l'il('n arzuhalde: 
sına satılmakta oldu- et•dlt·ı·iııiıı vakfPdilip te varidatı bir ~ok efradı 
ğundaıı Şi. aiiPııiıı maişPtleriııi temiııe tiPialet eden mallarm 

yok pahasına };vkaf~a satnlınış olduğundan şİkal yet ('dilınekt!' ve haklarıııın zıynına meydan 

ı. ver~~~:.~e~:~7ı~,:s~~:~:;;:~~:~~~:·:u müdürlüğüne gön-

derilmesi üzerine g(']en kıırşılık okundu ve ica-
1 hı görüşüldü: .. 
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Aı·zuhaldl' satıldığı yazılı olan yerlerin, Va-
kıflaı· lwııuııuıııııı ıııeriyl'tı• g·<·~ınedeıı evvel hük
ıııii yiiı·iiıııiiş olıııı 926 Evkaf ıınıvazt>ııe kanınııı
ııuıı (i ıı<·ı ıııaıldesiıw t~vfikaıı satılınaları lılzmı

gelen aksamdan bulunduğu tesbit ve keyfiyet 
mahalli idare heyeti mazbatasile de teyid edilmiş 
olduğııııa ıııt>bııi arttırrlnıa suretile satılınalarma 
izin qorildiği ""bunlardan, aı·zuhaldP, spnrvi bin 
Jim l'im ı.:rtil'llıekte olduğu lıald<' lıin liraya ııa
tılclığı iddia ı•dileıı, Daııakanık haınaııııııııt sa
tılıııadığıııdaıı i<•aı· t>dildiği Yl' yin<• arzuhalde 
yazılı olan ıııahallerd<'ıı, Halilüı·rahmandaki lıa

nuıınm senelerden lıeri hamlı olmasıııdan ve Inı 

suretle kimya verilınemt>sindı•n dolayı ıııülkiyeti 
1200 w yine orada <ı<•m•vi an<'a k on he~ li m gdİN·n 

dııtlıığuıı ıııiilkiy<'li de 420 liı·aya isteklil~"İ üze
rinde kaldığı n lıu lwd<•ll<·ı·iıı mahalli idare hcy
etim•e d<' taHvih !'dilıııiş oldıığıı V<' lıu ınuaıııcle-

ııiıı eşki'ıl ve merasiırıi itibarile taıııaıııi]._. kaıııına 
uygun bulunduğu anlaşılmış olmakla keyfiy ... tin 
ve vakıf ınal veya nükıı<lıı Ü7.Princle alükalılarm 
iııtifa hakları h<>r surl'tlc ·ıııalıfuy, olclıığuıııııı ar-

. ı . """"' """'"''''"' "'""::~:; '":~:~~:,, 
ı 

i : 
~2; -ı ~~:~-~~ııs~a~~-----. -;ğ~~n:-~~~~ten , ___ Oğlt~;e~:~- ;l~~;~n -~~>;t~ı~ t:~ıı~ı:ı;ı-kernc 
342---

1

, Çukur M. de kıuıdu- affcdilmesi. kararilc 315 olarak tashilı edilmiş olduğu hal-
racr. de askerlik ~ubesince yine askere alındığmdan 

i Gazi Antcb. ve sairerl ... n hahislc şikiiyett<' hulunıın Mustafa-
ı run Yüksek H.eisliğc sımmuş olduğu arzuhal en

cüınene verilmekle M. M. vckiılctiııe göııderil

mİ§tİ. 

Gelen karşılık okunclu ve icabı görüşüldü. 

Askeri vaziyetine ve ıııevcud olan hiiküın le· 
re göre yoklama ka~ağı acidedilen 1\fcmetl Ali
nin doğum tarihi 315 olarak tasbilı ettirildiği 

için eınsali gihi askerlikten effPdi]ın('si istPnil

mekte olup, ancak 328 sayılı kanuııım neşri ta
rihinde nüfus kütüğünde kayitli bulunan veya 
altı ay içinde kendilerini nüfus kiitiiğüne kay-

dettirmiş olan 97 - 315 doğumlular muvuzzaflık 
hizmetinelen ve cezadan affolunmuşlarsa da ka
nuni mühlet bittikten sonra kaydolunanların 
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Galib. 
Sefa ötelinde. 
Ka~ızman takib &ni
ri saıbıkı:. 
Erzincan. 

Haksız yere memu
riyetton çııkanldığın
dan şikAyet. 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

kanundan istifade etmelerine imkan olmadığın
dan ve askerlik kanununun 6 ncı maddesi mu
cibince hiç bir ferdin muvazzaf hizmetten istis
na edilemiyeceğinden dileğinin yerine getiril
mesine imkan bulunmadığının Mustafaya ania
tılmasına karar verildi. 

K!arar No. K. Tarihi 

949 26 - VI - 1937 

Kağızın,an Tuzlası takib amiri Galib tarafın
! frndan Yüksek Reisliğe sunulup encümenimize 

verilen arzuhalde: 

Hahsız yere açığa çıkarddığından ve vaki 
olan müracaati üzerine bir vazifeye alınma

dığından bahsile bu yüzden vukua gelen mağ

duriyetine nihayet verilmesi istenilmekted~ 
arzuhalin Gümrük ve inhisarlar vckalctine 
gönderilmesi üzerine gelen karşrlık okundu ve 
icabı görüşüldü: 

Galibin memuriyette bulunduğu üç sene 
içinde dört defa müteaddit meselelerden dolayı 

mahkemeye sevk olunmuş olmasma ve ~erçi 
isnat edilen maddelerin birinden meni muha

keme, birinden deraat kararı almış ise de diğer 
ikisinden otuz lira ağır para cezasına mahkUm. 
edilmiş olduğu gibi memuriyette bulunduğu 

müddetle vücudünden de istifade edileomemiş 
ve binnetice kendisi de açığa çıkarılmış bulun
masına binaen ahiren vaziyetİn tesbitine !üzüm 

görülmüş ve bu işi inzibat komisyonunca ye
niden iııccl<·ıı .. ı•;>k lııı halıdaki talimatnamenin 
(C) fıkrasına tevfikatı idare ile aHikasının ka
tma karar verilmiştir. 

Galibin bu vaziyatine ve esasen memur 
tayin ve istihdamı hususu merciine mevdu 
salahiyet cümlesinden olmasma göre arzuhali 
hakkında encümence yapılacak bir muamele 
olmadığının kendisine aniatılmasına karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

950 26 - IV - 1937 
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Arzuhal hullaaaı 
1 
Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Arwhald<• salıldığı yazılı olan yerlerin, Va
kıflar kaııunnııuıı ıııcriycte g-P~mec!en evvel lıük
ıııii yürüıııiiş olan 926 l~vkaf ııııl\'azene kanıııııı
ıııııı (i ııc·ı ıııaddesiıH' tı>vfikaıı satılmuları lazım

gelen aksarndan bulunduğu tesbit ve keyfiyet 
mahalli idan· heyeti ınazbatasile de teyid edilmiş 
olduihıııa ınehııi arttırılma suretile satılıııalarına 
izin n:rildiği Ye bunlardan, arzuhalde, senl'vi bin 
lira !<ira g-etiı·ıııckte olduğu halde bin liraya sa
tıldığı iddia <'<Iilen, DanakaYak haıııaııııııın sa
tılıııadığrııdan ic•ar !'dildiği Ye yiıı<' arzuhalde 
yazılı olan ııınhall<·r·•l(•n, Hnlilü!'l'ahınandaki ha
ıııaıııııı seııclt>rdeıı lıeri haı·ah olmasından Ye Inı 

suretle kiraya n~rilıııem(•siııdeıı dolayı ıııülkiyeti 
1200 ve yiııl' orada senevi aıwak on be~ lira getiren 
dutluğun ıııiilkiyl'ti de 420 liraya isteklil~~i üze
rindP kaldığı ve lıu lıt•d!'llPı·iıı malınili idare hey-

1 etiııet' de tasvih Prlilıniş olduğu ve Inı muamele
nin cşkfıl ve ıııl'rıısinıi itilıarill' tanıanıilt> kııııııııa 

uyg-ıın lnılııııduğu aııla~ılıııış olıııakla lwyfiyet in 
ı ve y,ıkıf ınal \'(•.ya nükwlıı ü"~riwl<' alılkalılaı·ııı 

intifa hakları her sıırPtle mahfıız olduğuıınıı ar-
zııh:ıl sahilıl(•riııe lıil<liı·ilrıı(•siııP karar Y(•ı·ilrli. 

1 

Karar No. K. Tarihi 

94R 2(i- JV- 1937 
ll 

;-~- 1 ~~:~~~n~~~;;---- -~~~~~- ask;rl~ten l ___ ~;l:~·::-; ~~~~ ~~ı;ı~ı;;-t~~~~~~~~;~~~~c-
342 -

1
~ Çukur J\1. de kıuıdu- affcdilmesi. kararile 315 olarak tııslıilı edilmiş oldıığıı hal-

ram. de askerlik şubesince yine askere alındığından 
1 Gazi Antcb. , ve saire<len hahiııle şikfıyettc bulunan Mustafa-
ı nın Yüksek Heisliğe sımmuş olduğu arzuhal en

ciiınene verilmekle M. M. vekilletine gönderil
mişti. 

nelen karşılık olnmdıı ve ienhı görüşüldii. 

Askeri vaziyetine ve ınevcud olan hüküıııle· 
re göre yoklama kaçağı addedilen Meme-i Ali~ 

nin doğum tarihi 315 olarak tashih ettirildiği 

için emsali gibi askerlikten effP<lilııH•si istl'nil-

1 mekte olup, ancak 328 sayılı kııııuıııın neşri ta
! rihinde nüfus kütüğünde kayitli bıılıınan veya 
altı ay içinde kendilerini nüfus kütüğüne kay

dettirmiş olan 97 - 315 doğumlular muvazzaflık 
i hizmetinnen ve cezadan affolunnıuşlarsa da ka-
l nuni mühlet bittikten sonra kaydolunanlarrn 
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,085 Galib. 
>887 Sefa ötelinde. 

Kağızman takib Mııi
ri Sll!bıkı. 
Er.ıin<<an. 

9-

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

kanundan istifade etmelerine imkan olmadığın
dan ve askerlik kanununun 6 ncı maddesi mu
cibince hiç bir ferdin muvazzaf hizmetten istis
na edilemiyeceğinden dileğinin yerine getiril
mesine imkan bulunmadığının Mustafaya anla
tılınasına karar verildi. 

!Uırar No. K. Tarihi 

949 26 - VI - 1937 
-- - - ~- - - -- 1 

1 

Haıksız yere memu- Kağızman Tuzlası takib amiri Galib tarafm
riyetteın çı'karıldığın- , fından Yüksek Reisliğe sunulup encümenimize 
dan şikAyet. 1 verilen arzuhalde: 

Hahsız yere açığa çıkarıldığından ve vaki 
olan müracaati üzerine bir vazifeye alınma

dığından bahsile bu yüzden vukua gelen mağ-

duriyetine nihayet verilmesi istenilmektediT.B'u 
arzuhalin Gümrük ve inhisarlar vekilietine 
gönderilmesi üzerine gelen karşılık okundu ve 
icabı görüşüldü: 

Galibin memuriyette bulunduğu üç sene 
içinde dört defa müieaddit meselelerden dolayı 

mahkemeye sevk olunmuş olmasına ve gerı;i 

isnat edilen maddelerin birinden meni muha

keme, birinden deraat kararı almış ise de diğer 
ikisinden otuz lira ağır para cezasına mahkfun 
edilmiş olduğu gibi memuriyette bulunduğu 

müddeile vücudünden de istifade edilememiş 
ve binnetice kendisi de açığa çıkarılmış bulun
masma binaen ahiren vaziyetİn tesbitine !üzüm 

görülmüş ve bu işi inzibat komisyonunca ye
ııirlen iııcclPıt<'T't•k bu balıdaki talimatnamenin 
(C) fıkrasına tev:fikan idare ile alakasıııın ka
tına karar verilmiştir. 

Galibin bu vaziyetine ve esasen memur 
tayin ve istihdamı hususu merciine mevdu 
salahiyet cümlesinden olmasma göre arzuhali 
hakkında encümence yapılacak bir muamele 
olmadığının kendisine anlatılınasma karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

950 26 - IV - 1937 

!. 
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Ilamza çavuş ve Ar. 
Saimbeyli. 

Rifat Bilge. 
Edebiyat falctiltesi 
arapı:a !ektörü. 
İstanbul. 
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Arzuhal hulAauı Encümen ~aran ve ne sebepten verildiği 

Hayvan lkaçakçrlrğr- ' 
m takibe mwııur edil- : 
di'klcriııdcn dolayı 

yevmiye ve ıharcrraftı 
verilmemesinden Şi. 

1!13-l senesinde kaymakam tarafmdaıı ağııam 
kaçak~ılığına memur edilmeleri üzerine kaçak 
g-cçid yerlerinde 30, 35 gün ge<>c ve gündüz nö
bct~i gibi dikilmuk snrctilc altı bin liralık ka
çak meydana çıkardıkları halde kendilerine lıar
cıralı ve yevmiye veri ınıediğinden şikfıyct eden 
Hamza Çavuş ve arkadaşlarınlll Yüksek Reisli
ğc sunmuş oldukları arzuhal cııcümeııc verilmek
Ic lifaliye vekıiletine gönderilmi~ti. 

Gelen karşılrkta: 
183!1 mınıaralı hayvanlar vergisi kanununun 

21 nci maddesi, yoklamanın ve dulayısile ka
çuk haynııı takibi işiııiıı mutlak olarak me
mur tarafıııdaıı yapılmasını fınıir ohluğn \'l' 

g-erı:i arzuhal salıilılcriııin nıulıiti yakından bil-
ı ıncierinden dolayı kendill'ri hırafındaıı da külli 

miktarda ka~ak hayvan kayid ve tesbit t•dilnıi~ 

ı ise de şu suret bımlara ne ikramiye, ne de har
ı cırah ve yevmiye verilmesini istilzaııı eder ma

hi~·('tfı• g-iiriilm0diği beyan kılınmıştır. 
EneüımcM davet edilen Vl'ldU()t Siyasi müs

teşarı lıaw· olduğu ha lık iı·ahı g(irü~üldü: 

Arr.ııhal sahilıleriniıı ınıılıili yakından lıil

ıııekri lıaselıil~ Haziıwııirı mcııfaati noktasın

dım Inı işe memur cdildikl<'rini ve hunların 30, 
3!5 ıriiıı işlerini, güçlerini tcrkcdı•rek Hazineye 
kiilli miktarda mcııfaat tPıııiıı cdecek snrpttc me
s.ı i sarfdtiklcri an laşılınnsına lıimıen kpııdilt-ri-

nc lıir şey verilmemesi doğm g-öriilnıeıniş ve 
Inma 183fl numaralı kaıııııı ınüsaid değilse bile 
ınenafii Hazineyi teıniııe nıatuf olan bu hizmet
lerine karşı e<'rimisil suretile lıir para verilc
r~ktPn kendilerinin tatmin edilmesi nıııktazi lııı

lnııııııış olmakla k~yfi~·<'lin }faliye wknldiııe 
hilılirilıneklc lıcralıer Ilıııııza Çavuş w ııı·kadaş
larıııa da aniatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

951 26- IV -1937 

Maaşının aı,ttırrlması. Maaşıııııı azlıihıulıııı ha.hsilı• ı;oğaltılmmmır 

istı·~·ı·ıı lstaııhnl Oııi\'<'r.;if•·si aı·a pı;ıı ll'l;t iiı·ii K i· 

]isli Rif;ıtııı Yiiksı•k HPisli~<' suııııııış olduğu ar

zuh;ıl PıwiiıııPil<' vı•rilıııcldı· Maarif vckal()tiııe 

, göıı<iı•rilıııişti. 
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1812 

191H 

Mnstafn Ilaysa n. Bir hfı kimliği' tayi-
0nlın Mahmutgazi ni. 
köyünden. 

1 Denizli. 
1 

ı 
ı 
ı 
1 

Reis 
Giresun 

1. Sökmen 

lsta111bul 
A. Barws 

· Siird 
M. Ali 

M. M. 
İstallibul 

Z. Karamursal 

Kars 
O. Küntay 

KIL 
Samsun 
M. Ulaş 

Ordu 
1. Çamaş 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

C:el<'ıı kıırşıhk okuııdu ve ievahı g·.jı·üşül<lil. 

Bu lektörlüğe 2467 sayılı kanunla muılıRıi!IUI 

ıııııaşııı 4fı liı·ndıııı ilıar!'t olııı:ısııın göre hııııun 
arttırılııııısıııa knııuııi iırıkfııı huhıııırııııııış \'<' ~u 

hadar ki iiPriclı• lın kaııuıııııı taılili ı'ihı•tim• goin 
<liıldiği zııınnıı Hifatın hu dilı•i{i göz öııüıul<' tu
tulacağı nkfı]('tt('n bildirilmiş olmakla k<'yfiy<', 
tin Inı sıırPtlP kPııdisiıw ıııılatılıııasııın karar VP· 
ri idi. 

Karar No. K. Tarihi 

952 26 n IV- 19:n 

Eski hizm('t]erine ıııükıifat<'n bir lıfıkiııılii!;e 

tayinini istiyl'n eski Siirt nı<'husu Mustafa Salı
ri Buysanın Yüksek Rcislii!;c sunmuş olduğu arn 
zuhal encümene verilmekle A!lliyc v<'kfıletine 

gönderilmişti. 

Gelen karşılık okunılu ve icabı giirü~üldü : 
Eskiden hakim lik sınıfmda lıuluııınu~ olan 

Mustafa Sabrinin, Kuzzat mcktebindeıı mezun 
olmasma ve 2556 sayılr hfıkiınler kanununun 
muvakkat maddesinin 7 nci hendinde (Hukuk 
fakültesinden veya nıektPhindPn ınpzun olııııyann 
lardan lıiikiınlik vt>yıı ınüddeiuıııurnilikl<'rdı•, 

Adiiye vekfıleti hizmetlerinde bulunmuş olupta 
her ne suretle olursa olsun lıu vazifı•lerden 

ayrılmış bulunanlar bir dahn bu meslek ve ııw
muriyetlere tayin e<lilcııl<'zler) diye y:ızılı lııı

luıımasıııa binaen Hukuk fakültesinden \'Pya 
mektelıinden mezun hıılunnıayan l\fııstafa Salı

rinin lıakimliğe tayini h:ıkkmılaki dileğinin ya
pılmasına kanuni imkfin bulunmamış olmakla 
keyfiyetin kendisine hildirilmesiııc karnr \'PI'İl

di. 
Karar No. K. Tarihi 

953 26 n IV n 19~7 

Bursa D(JilİZli Giiınüşane 

Jf. F. Geı·çeker Ş. Türsan Ş. Erdoğan 

Sıvas Zonguldııık .Siird 
Z. Başara R. Dinç ş.Sm01J 
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otlur

dukhr yer 
Armhal huliauı: 

2192 1 Azizı• J<:kmPI. i Mallll kooası haıkıkm-
2:107 Ba,lmkiiy Zl'ytinlik ' da yapılan ya.nlış te

mahallesi postane so- lkaüd muamelesinin 
kak No. 7. düzeltilını:.~i. 

!saııhul. 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Kocası ~:km<:>lin, 19:~0 senesinde Fethiyc ka-
zası Adiiye reisi iken, muhtelif ve ınütcnevvi va
zifclerin ı;okluğu dinıağı üzerinde tesir yaparak 
akıl hastalığına uğrumasına ın<•lmi lstanhul akıl 
hastanesine sevkedilmiş ve bu hastalığıımı vazi
fe icabıııdan bulunduğu da arzuhale lıağlı vesi
kalarlu sabit lmluıımuş olduğu halde kendisi 
168::1 ınımaralı tekaüıt kanununun 43 ncü mad
desi ıııucibirıc!' ikraıniye verilmek suretile te
kaüıl edilmiş olduğundan ve halbuki ınesele, 
meveud vesikalar üzeriııdt•ıı tl'tkik edilecek olur
sa EknıE>l in Inı kııııuınm 42 n ei maddesi hükmüne 
ıı;öre tPioıüd muamı•lt•siııiıı yapılınası iktiza ede
reğindPıı lıahsile vaziyct iıwelt•ııerek kaııııııuıı 

lıahş<'t t i ği hakknı nl<'ydaııa ~ıkarrlmasmı isteyen 
Az ize Ekmdiıı Y üksok 1\eisliğc su ıımıış olduğu ar
zıılıal, cnt'Ümcnc veriLmekle Adiiye vekalctine gön
derilmişti. 

Ot'leıı karşılıkta: 

Bkm<'liıı akıl hastalığırıılıın tinlayı tedavi edil
mektc olduğu hastane sıhhi heyeti tarafından 
verilı•ıı ı·aporda nıaliılE'n t<'kaüdü icab ettiği ya
zılı olıııasıııa ıııclm i keyfiyet Hıhlıat ve içtiınal 

ıııuaveıH't vPkiiletiııec tctkik edilmekte: Ekıne
lin uğradığı mallıliy<'tin ımı:~ sayılı kanunun 
4:3 ııdi ıııaddı•sine temas ettiği beyan edilmesi 
iizeı·iııe hu ıııaddeniıı dl'l:llı·tile 26 ncı madde 
mueihiııcp ıniiddeti lıizırH•tiııe g-iiı·e ikraıniyesi 

vPrilcrek ilişiğiniıı hsildiği vı• eşi Azizc, koca
Sliilli lıu hastalığı vazife it·alııııdaıı olduğunu id
dia etmekle yeniden getiriiE>n raporları yine Sılı
hat ve i~timai ınuavenet vekılJetine gönderilmiş 
ve vckaletin bu defa yaptığı tetkik neticesinde 
ise bu maluliyctin V"azifc ie:~bı olalıildiği kadar 
diğer sebebler tesirile de gelmiş olması muhte
ırıl'l olııh, lıuııuıı tayini mümkün olmamasma bi
ll:l('ll ihtimali bir ıııııanll'le Üz<•rine keyfiy<'tin 
tashihine iınkfın olmadığı beyan kılınmış oldu
ğu ve bunun üzerine Azizenin Şurayi Devlete 
müracaatla açtığı dava neticesinde: Eknıelin 

1 malftliyeti hakkında evvelce mütteha:ı: kararın 
bozulmasına Deavi dairesince karar verilmiş ve 
bu karar da Sıhhat vekaletine gönderilmi~ ise 

1 
de vekiUetten, Ekmelin bulunduğu reislik vazi

; fesinin kemiyet ve keyfiyeti derecesi sorulduğu 

ı 



Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 

ı 
1 

1 

-1~ 

Arzuhal huli.sas! Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

ve bu vazifenin, mürnasil reisierin vazifesi.ııdcıı 
farklı olmadığı bildiritmekle Ekmelin bu has
talığının vazife icabından olduğuna kanaat g-cti
rilmediği ve bu hale göre yapılan muamelenin 
tadiline imkun bulunmadığı tafsilen bildil'ilmiş
tir. 

Adiiye vekalcti Zat işleri müdür Yekili en
cümene davet edilerek kendisinin bu hususta 
verdiği izahlar dinlendikten ve bu işe aid ve•ııik 
tetkik ve mütalea olunduktan sonra icabı ıı.ü

zakere olundu: 
!stanbul Emrazı Akliye ve Asabiye hastaıw

sinden verilip memleketin akliye ve asabiye mü
tehassısları olan Mazhar Osman ve Fahrettin 
Kerim ile diğer ınütehassıslıır tarafından imza
lanmış olan iki raporda da Ekınelin düçar ol
duğu bu akıl hastalığının irsi olmayıp yüklen
diği ağır ve mesuliyetli işlerin tesirile gece ve 
gündüz çalışmasından ve binaenaleyh vazifeden 
mütevcllit olduğu sarih olarak gösterilmesine 
karşı, Sıhhat ve içtimal muavenet vekalt>tinee 
bu hastalığın vazifeden mütevellit olduğu ka
dar olmamak ihtimali de bulunduğu ve huıııın 

tayini mümkün olmadığı beyan' kılınmıştır. Şii
rayİ Devlet Deavi dairesinden verilen kararda 
ise: bu babtaki rapor muhteviyatının vekiliet
çe sırf bir ihtimale istinaden tasdik edilmedi
ğinden ve bu şeklin tekaüd meselesine mt>sned 
yapılması hakkaniyete uygun görülmediğinden 
bahisle rapor hakkında ihtimalden ari bir kati
yetic yeniden karar verilmesine lüzum gösteril
miştir. Bu karar karşısında, vaziyetİn düzeltil
mesi ve binaenaleyh Ekmelin uğradığı hastalr
ğnı vazift• icahındaıı olıııadığıııııı kati bir su
rette meydana konulması icab ederken buna 
imkfiıı bulunmamıştır. Ekmele, reisliği esnasında 

1 Ağrr ceza, Asliye ve Sulh ceza Asliye ve Sulh hu 
i kuk davalarından başka İcra reisliği vazifesi de 
1 tahmil edilmiş ve bu itibarla deruhde ettiği bu 
ağrr vazifeleri başarmak için kendisinin gecl'li 
gündüzlü çalışmış olduğu anlaşılmaktadır. Ger
çi Adiiye Vekilietinden gelen zat bu vazifelerin 
diğer kaza mahkeme reisierinin yüklendikleri 
vazifeden farklı olmadığrıır beyan etmiş ise de 
bu hususta bünyenin mukavemet ve tahammül 
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] ı -!!l ! Va11to tahsil müfd-
, Varto asker Jik şwbcsi 

reisindon şikayet. 
tişi. 

Varto. 

derecesini mütalea etmek de pek tabiidir. Bu 
vaziyete göre Akliye hastanesinde halen tedavi 
altında bulunduğu evrak münderecatmdan an
la§ılan Ekınelin aksi sabit olmamasına göre, bu 
hastalığının vazifeden mütev<>llit olduğunu ka
bul ı>tnıt'k zaruri g-iirülıııPkte ve ~fmıyi <ievlrt 
I>ra\·i dııiı·<·sinin lıu halıdaki karaı·ııHla g-iisteril
diği üzere ihtimali bir düşüncenin, Ekınelin te
kaüd muamelesine mesnct ittihaz edilmesini cıı
cümcn ne doğru hulnıamaktadır. Biııaenaleyh 

Ekmclin tekaüd muamelesinin 1683 numaralı 
tekaüd kanıımınun 42 nci maddesi hükmüne 
tevfikan ve tadilen tashihi muktazi lııılunmuş 

olmakla buna aid muamelenin ifası hususunun 
Adiiye vekilietine bildirilmekle beraber Azizc
ye de aniatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

954 27 - IV- 1937 
'-------------- --------- -·--------- -

Va do askerlik ~nlıt'si ı·<•isl iğiııde hııluııaıı 

Hıılıriniıı hütün nwmıırlar hakkındaki isnada
tından dolayı yurddaşlun ikiye bölecek bir hal 
ihdas ettiğinden şikiiyl't rden tahsil müfettişi 

Fevzi ve nüfus mcnnırıı Ahmed tamflarnıdan 
Yüksı•k Rcisliğe sıınulaıı 

verihıwkle Jl illi Mii<la l':ıa 
ıııişti. 

td yazısı cııeüınPııe 

vekfılet.iuo giiııdı•ı·il-

ÜI'IPıı karşılık olnıııdıı ve i(•:tlıı giiı·iişiildü: 

Binlıaşı Sabrinin memııriyPt. vazifesini suiis
tinı:ıl <'1 nwsindPn <lol:ıyı :3!i gün hapse ve ü~ ay 

a~ığa alınmasına ve kendisine isnad edilen di
ğer fiillerden bcradine karar verildiği ve F'evzi 
ve Alımedin telgraflarındaki şiku.yct üzerine de 

mahallince tahkikat yaptırılıııakta bulunduğu 

anlaşılmış ve lm tahkİkatın neticesinde Sabriyc 
isnad edilı·n bu hal sabit olarak olursa hakkm

da kanuni muamelenin il'ıısı t:ılıil lnılıınınıı~ ol
malda kcyfi~·l'tin 1<•lg-m r sııhilılt'ı·iıH' lıil<lirilıııe

sinc karar vcrilı.li. 

K·arar No. K. 'rarihi 

955 27 . IV - 1937 
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Selim Ç'~tiner. 
Sıtm.a mücadele ta
biıbi. 

Terme. 

Halim. 
Köyağasıoğlu. 

Balas kiiyünden. 
Artova. 
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Arzuhal hulisası Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Hazineden aldığı o- i Amasyada metruk mallardan 6 000 lira tak
vin kalan taksit he- sitle satııı alınış olduğu evin şimdiye kadar 
dellerinin af veya te
cili. 

Hazineden satm al- 1 

dığı tarlanın geri a
lınması:. 

' 3 000 lirasını ödemiş ise de küsur kalan borcu-
nun affini veyavut tecil edilmesini isteyen Se
lim Çetinerin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 
arzuhal eııcümene verilmekle Maliye vekilietine 
gönderilmişti. 

Gelen karşılık ok undu ve icabı görüşüldü: 

Bu gibi verilmeyen taksitlerin affine mev
zuat müsait olmadığından ve mevzuat rlışında 
muamele de yaprlamıyacağrndan Selim Çetin
erin bu dileğinin tervicine imkan olmayıp 

ancak 1771 sayılı kati tasfiye kanununun me
riyetinden evvel bedelleri taksitic ödenmek 
üzere mübadil rumlardan metruk ve mahsulatı 
arziye il<' alfikadar gayrimenkull<'ri v<'ya hir 
meskeni ve iratsız arsaları Hazineden arttırma 
suretilc satrn alanların 1934 mali yılındım son
ra tahakkuk etmiş ve edecek taksit bencllt>ri
nin, ihale tarihinrlen itibaren 2222 ııuınaralr 

kanun hükümleri nairesinde 20 taksitle alınmak 
üzere tecil edileceği ahiren kabul huyurulan 
3031 mımaralı kanun iktizasıııdan olduğuna 

ve arzuhal sahibinin vaziyeti de bu kanundaki 
kuyuda tevafıık ettiği takdirde kanun hük
münden İstifadesi tabii bulunduğuna göre bu 
hususta mahalli deftcrdarlrğıııa müracaat et
mesi lazını geleceğinin kendisine anlatılma-

sma karar verildi. 
Karar No. K. Tarihi 

956 27- IV. 1937 

flpd(•li taksitiP öd~nıııı>k ÜZ<'l"P Hazincd('n 
2~00 liraya satın aldığı tarla bcdeliml<on 1050 
lirasını yprerek kusurunu V('l"<'HH•diğiııdeıı ve 
ibuııu Ödl'mük takatİ de kalmadığından bahsilc 

verdiği parayı ish•tll('ll\('k şartih• ıııalrn geri alın
masını ist(•y(•ıı Raliis kiiyünd<'ıı Halim tarafınnan 
Yüksek RPisliğe sunulan arzuhal, <'ıırüııırne V<'

rilııwkl!' Maliye vekili etin!' göml<'rilıni~t i. 

ncl!'n karşılık o kumlu ve icabı görüşüldü: 

, Ahiren intişar eden 30~ll s,ıyılı 1\:ıııtıtııın 2 nci 
: maddesi Halimin bu arzusunu yı>rine getirecek 
i hükmü ihtiva etmekte oluuğl\ı:ı1aıı bu h~ısusta 
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1802 i Ganime. 
1907 ~-~ Kadıköy Y oğmtcu 
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Arzuhal huliBası 

Ra:hıııetli kocasrndan 
maaş bağlanıınası. 

--~--~~--------ı---- -----------
1760 Tevfik. 1 Bir memuriyete ta
iss5- Srvasta ~ Yıldız- yini veya.hud tekaüd 

eli posta müdürü. 1 maaşı bağlanması. 

SIV88. 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

mııhalli mı·muı·iııi mali~·<'~iiı" müracıaat etmesi 
lfızıııı y;clı•ccğiııiıı kı•ıulisiıw lıildirilnııısine ka
rar verildi. 

Karar N o. K. tarihi 
9:J7 27 -IV- 1937 

Kocası Şemsinin vaktile sivil polis müfetti
şi iken Sakıza sürülmüş ve sonradan ölmüş ol
duğundan bahsile senelcrce vermiş olduğu teka
üd aidatının kendisine ~adcsini veyahud yetim 
maaşı hağlanmasmı isteyen Oaniınenin Yüksek 
Rcisliğe sunduğu arzuhal enriiınene verilmekle 
Dahiliye vekfıletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve ieahı görüşüldü: 

Vaktile polis müfettişi iken tensik kanunu
nun onuucu maddesi mucibince hilamaaş ve 
bilfıtazminat memuriyetten ihraç edildiği anla
şılan Şemsinin eşi Ganimc tarafından ayni di
lek hakkında Şfırayi devlete açılan davanın De
avi dairesince reddedildiği anlaşılınasına ve De
avi dairesi kararlarıııııı mahkeme kararları gibi 
kati ve nihai mahiyette olduğu Yüksek Merlisin 
803 sayılı kararı ile teyid edilmekle bunların en
cümenımızcc tetk:ikma imkan hulıınmaınasıııa 

ınebni bu arzıılıal hakkında eneüınence yapılacak 
muamele olmadığının Oanimeye aniatılmasına ka
rar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

958 27 - IV - 1937 

T<>lgraf idaresinde on beş sene dürüst hizmet 
~ttikteıı ~onra Yılrlızeli posta ıııüdürliiğündc bıı
lıımluğu sıraıla lıir gl'CC hrı· nasılsa kasayı açık 
bırakmak yüzünden vukııa gelen zayiat neticesi 

olarak haksız yere dört ay hapse nıahkfımiyet 

ve altı ay ıla meınuriydl<'n mahrumiyet cezasına 
uğratılmış olduğunılan ve saireden bahsile bir 

meınııriyde tayinine ve yahud son ınaaşı üzerin

den terfihiıw dair Trvfik tantfınt!an Yüksek
Reisliğe sunulan iki kıta arznhal, eııcümene ve
rilıııekle Nafıa vekalı•tine gönderilmişti: 

Gelen karşılık okuııtlıı V<' icabı görüşüldü: 

Yıldızeli posta ınürlüriyı•tinrle iken 5831 lira 
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

1 73 kuruş ihtili!s ettiği tahakkuk etmesi üzerine 
azlcdilcı·ek ım~hkeıucye verilmiş ve arzuhalinde 
yazılı olduğu üzere mahkum olmuş olan Tevfi
km azil eeza~ına itirazla bir vazifcyc tayini için 
sonradan Şfırayi Devlete müracaatle idari dava 
neticesinde memuriyete tayin keyfiyeti salahi
yettar makamın takdirine muallak meselelerden 
olması hasebile sureti iddianın idari davaya ze
min teşkil etmeyeceğine karar verildiği anlaşıl
mış ve Tevfikin gı-rek mahkfım'yetini mucib olan 
vaziyeti itibarile, gerek Şfırayr Devletçe sadrr 
olan hükınün mahiyeti ha se bile tekrar bir vazife
ye tayinine nıatuf hulunan dileği hakkında en
cünıence yapılacak rnuameıe bulunmamış olmak
la keyfiyetin ve tekaüd için k·muııen mcşrut olan 
25 sene hizmeti doldurmamış olmasma binaen 
de kendisine tekaüd nıaaşı tahsisine kanunen im
kan olmadığının Tevfike nlatılmasrna karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

959 27- IV -1937 
---i----- ·- ------------------------ ---------------------------
1852 ~ Safiynilah Tokay. Kesilen maaşının ia-
1iı:i9- Kadıköy Yeldeğir- ı desi ve almış olduk- 1 

meni Celal Mulhtar 1 larının da istirdadrn- 1 

apartımanı No. 13. 1 
dan sarfmazar olun-

t s~arıibul. 1 ması, 

Samsun lisesinde riyaziye muallimi iken 
silah altına alınarak sağ kolunu kaybetmesile 
tahsis kılınmış olan malfıliy<>t maaşının kesil
diği gibi almış olduğu maaşlarm da istirdadrna 
kıyam edildiğinden ve hn malfıliyet maaşının 

bir nevi tazminat maknınmda olıııası hasebile 
yapılan muamelede bir isabet bulunmadığından 
bahsile almış olduğu yedi senelik maaşlaı·rnın 

istiwlat Pttirilmemesine ve bu maaşın da kesil
memesine dair Safiyullah Tokay tarafından 

Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal encümene 
verilmekle Maliye vekilietine gönderilmişti. 

Gelen karşıirk okundu ve icabı görüşüldü: 

Safiyullahrn bu hususta daha evvel Devlet şfı
rasrna da müracaat ederek Deavi dairesince 
bu muameleıle kanımi bir yolsuzluk olmaılığın
dan hnhsile da,·asmın reddine karar veril
diği anlaşılmış ve Deavi dairl'sinin kazai vazife 
gören nıJüstakil mahkeme sıfat ve salfılıiyetilc 

ıııiieehhcz olduğu Yüksek ~fecli~in 803 nu
maralı kararı iktizasrndau olmasına biııaeıı bu 
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daireden çıkan kararlarm encümenimizce tet
kik ve tadiline imkan bulunmamış olmakla 

1 
keyfiyetin Safiyullah Tokaya bildirilmesine 
karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

960 27- IV- 1937 
~~---~------ ~------ ---~---~--- -~--~---~-------

196 1 Makııude. Harbde ölm oğulla- ı Mu:!ıarcbcdc ölen iki oğlundan dolayı maaş 
205-~-~ Keşanrn Biyendik kö- 1 rmdan dolayı maaş 'bağlanmasım istiyen M aksndenin Yüksek Reisliğe 

1 yünden. i bağlanması. sunmuş olduğu arzuıhal Eneümcne verilmekle M. 
;K~an. i 1\L V<'killetine gönderilmişti. 

Reiıı M. M. Ka. 
Giresun İstanibul Samsun 

1. Sökmen Z. Karamursal M. Ulaş 

İstanibul Stvas Van 
A. Barlas Z. Başara Münib Boya 

i Gelen karşrlıik okundu ve icabı görüşüldü: 
1 Maksuclenin Moıned namındııki oğlunun silah 
altmda iken (Zatül'ema) ihastalığmdan öldüğü ku-
yudu esa..qiye defterlerinden anlru;ıılınasma ve di
ğer oğlu Hasanın da ne nüfus kütüğünde, ne de 
mensulb bulunduğu Keaşn askcrl~k şubesinde kay
di olmamasına mobni !bunlardan dolayı Maksu
deye maru;ı ibağlanmasma kanuni imkan !bulunma
mış olmakla keyfiyetin ikendisine bildirilmesine 
karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

961 27- IV- 1937 

Antalya Balıkesir Denizli 
T. Sökmen H. Karan Ş. Türsan 

Siird Siird 
Ş. Süsoy M. AU 
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840 ı .Aıbdürrezzak ve Ar. ı Mazot ıhıııkkındııki ka- ' Mazot hakkında Gümrük ve İnhisarlar veka

letine vaki olan müracatlarmda bu hususta ÇI· 

kacak karara intizar olunması bildirildiği hal
de henüz bu karar çıkmadığından ve bu yüz-

-889 Iğdır. ı:arın bir an evvel 
i çıkarılması. 

ı 
ı 

den memlekete mazot getirmedikleri cihetle 
müşkülat içinde kaldıklarmdan bahisle bu ka· 
rarlarrn tesrii hakkında Iğdırdan Abdürrezzak 
Nağdalı ve arkadaşları tarafından Yüksek Re
isliğe çekilen telgraf encümenimize verilmek
le Gümrük ve lnhisarlar vekil.letine gönderil-
mişti. 

Gelen karşılık oku nd u ve icabı görüşüldü: 
Telgraf çekenlerin bahsettikleri karar (ma

zot, ınotörin ... ilah) hakkında olup, Yüksek Mec
listen 903 numara ile çıkmış ve bundan (% 10 
dan ziyade hafif yağları muhtevi olan ağır ma
deni yağlarm heyeti umumiyesinin 695 nci 
tarife numarasının (C) fıkrasına verilmesi de
nilmekle bu yolda iş görülmesinin bütün gürn

ı rük müdürlerine bildirildiği anlaşılmış oldu
ğundan keyfiyetin kendilerine bildirilmesine 
karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

962 28- IV - 1937 

---1---------------1 ı-----------------------
1791 1 Osman Yalçın. ! M~en paralarının i İstaııhulda Bt•yoğlu 29 ncu ıııckteb ıııuallim
lS92--I Maliye vekil.leti ta- 1 verilmediğinden şika-, liğinıle huluııduğu zamana aid olan ııwsken pa-

, kib, ,teftiş müdür- ' yet. ralarını alamadığıııuan bahsile kanuni hakkı 
lüğünde tetikiık me- olan hu paranın vcrilııwsinc dair Osman Yalçı-
muru. nın Yüksek Hcisliğe Mnrıınuş olduğu arzuhal en-
Ankara. cümene verilmekle Maarif vekôJetine gönderil

mişti. 

Gelen karşılık ta : Yüz beş bin liraya baliğ 
olan bu mesken paralarının viiiiyetİn mali va

ziyeti yüzünden verilemediği ve maahaza bütçe
nin incelenmesi sırasında karşılık bulunacak olur

sa Osman Yalçın ile birlikte bütün öğretmenie
rin bu alacuklarmm bütçeye konulmasına çalışı
lacağı bildirilmiştir. Keyfiyetin bu suretle Os
mana aniatılmasına karaı· verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

963 28. IV -1937 
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817 1 Süleyman. ı .l\falılliyet maaşr bağ• 1 Rarbi umuııı,ide muhtelif yerlerinden yara-
866 ! Gedikpaşa ~arşrkapı- , lanmasr. ı lanarak mali'ıl kaldığı halde henüz kanuni 

1 da 46 numaralı kah- ı , hakkı olan maaşm bağlanmamasmdan şikuyet 

v€.de Hekimhanlr. J ;eden Mustafaoğlu Süleyman tarafından Yük-
lstanlbul. 1 ' sek Reiııliğe sunulmuş olan arzuhal encümene 

Re is M. lll. KA. 
Giresun İstanbnu Samsun 

1. Siikmen Z. KaraınıırsaT M. UW.ş 

Denizli Gümüşane İstanbul 
•'$. Türsan Ş. Erdoğan A, BarW.s 

Zonguldak Siird 
R . .l)inç Ş. Biisoy 

verilmesi üzerine M'. M. Vekaletile cereyan 
eden muhabere üzerine son gelen karşılık okun
du ve icabı gÖrüşüldü: 

Süleymarun şimdiye kadar vekiliete mürn
caatta bulunmadığı anlaşılmıştır. Maahaza bu 
defaki müracaati Üzerine yapılan araştırmalar 
sonunda kendisinin bir heyeti sılılıiye raporu 
ve resmi kayid gösteremediği gibi kıtasında 

mevcud olan iki subay da Süleymanm yaralan
dığını bilmediklerini ifade etmekte bulunmuş
laroır. Şu hale göre dileğinin yerine getiril
mesine kanunen imkan bulunmadığının Süley
mana bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

964 28 - IV - 1937 

'Antalya Balrkesir Bursa 
T. Sökmen JI.Karan lti. F. Gerçeker 

Ordu Sıvas Van 
lsnıp,il Çarıwş Z. Başara Münib Boya 
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~-~-==~-===-"~-~=--=~--~·~-~=-- -- ~~--~-~- -· 
1671 lf. HamJi Onur. İkrıı.miye veya telaı.-
1762 Hoşnudiye malıallesi 

$iren sokak No. 5. 
Nalbant Saliılı f'\'İndc 

Eskişehir. 

1 Makbule Onğan. 
! Beypazarı ilk melctclı 

muallim muavini sa
bıkr. 

Beypaz:ıı·ı Sorg·u ha
kimi Nceatİ yanında ! 

1 Bcypa~arı. 

üd maa,şı verilmesi. 

------------~-~~---
1642 Ali Sırrı, 
1732 Hasanpa.şa Kurbağlı 

i cadde Andelib Esat 
1 sokak No. 44/2. 
1 Kadıköy - İstanbul. 

Maliye vekilletine ver
diği arzuhaline eev&~b 
alamadığından Şi. 

Ucıııliğin Murııtohıı köyü muallinıi iken ya
pıl:ııı l>cv ]pt iıntih:ııııııda muvaffak olamadığı 

ileri sürüleı·ek hizıııPtinc ııilıa.yet verildiğinden 

bahsilc yaptığı hizmetlere karşı bir maaş veya 
ikraıuiye verilmesini isteyt:>ıı Harndi Onurla ayni 
dileği havi Beypazarı ilk mektclı eski ınuallim 
muavini Makbule Onganın Yüksek Reisliğe sun
muş oldukları arzuhaller eııcümeııe verilmekle 
Maarif vekfıletine gönderilmişti. 

Gelen karşılıklar okuU<Iu ve icahı görüşüldü: 
Devlet imtihanlarında kuzaııamadıklarıııa mcbni 

vazifPleri sona erdirilen öğretmeniere ikramiye 
vprilec<>ğinc cia ir kanuni mevzuat olmamasına ve 
168:3 numaralı kanun ise tckaüd maaşı tahsisini, 
25 sen<' ve tekaüıl ikraıııiyesine istihkakı da, 
30 S<'l1<' lıilfiil hizmet etmekle nıeşrut ve ınukay
yet kılıp, Hıııııdi ve Maklmlcnin ise lnı ınüddeti 

doldıırmaıııış lıulunmalarıııa \'e hu gibi müd
detlerini cioldnrmaksızııı hizmetten ayrılmış 
olanlara CVYelec verdikini tekaüd aiciatınııı ve
rilmesi hak.kıııda da biı· hüküm bulunmarnasma 
göre bu arzuhaller sahihleriniıı dileklerini yerine 
getirrneğe imkan bulunmadığıııın kendilerine 
anlatılınasma karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

965 29-lV -1937 

Maliye vekilietine veripte Milli emlak mü
dürlüğüne havale edilmiş olan arzuhaline bir 
senedenberi cevab alamadığından ve bu da Teş
kilatı Bsasiye kanununa muhalif olduğundan 

bahisle mağduriyetiııe nihayet verilmek sureti
le iktiza eden cevabın verilmesi hakkında Ali 
Sırrı imzasile Yüksek Reisliğe ımııulan arzuhal 
eneümene verilmekle keyfiyet Maliye vekale
tinden sorulınugtu: 

Gelen karşılık ok undu ve icabı görüşüldü: 

Ali Sırrının arzuhalinde gayrimübadiller 
Temyiz komisyonuna teallılk eden bir mesele
den bahsedilınesi üzerine komisyonla muhabe
reye lüzuın hitsıl olduğu ve teaithürün de bun
dan ileri geldigi ve maahaza bu muhabere so
nunda arzuhal sahibinin gayrimübadil olma
dığı ve bu işde gayrimübadil olan Metzer 'in a-
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taeaklısı olup, Ali $ıtrmüı hiç biı1 ııalahiyetl ol' 
maksızııı müracatta bulunduğu ve binaenaleifh 
koıııisyoııea yapıl<ıC'ıık bir muamele bulunmadı
ğı anlaşılmış olmakla keyfiyetin bu suretle Sır
rıya bildirilmesine karar verildi. 

! ı . 
--~1---·--··------ ·----~-~·-·-

Karar No. K. Tarihi 

966 29 - IV - 1937 

934 : Ta:hir. 1 Açık maaşı verilıne-
-9-8[;-' Eski Isparta saylavı 1 

mesinden Şi. 
Uluborlu mahkeme azası iken 1336 senesinıle 

Isparta mebusluğuna seı:ilmiş ise de ikinci dev
rede intihab olunmamış olduğundan ve kanu
nen müstahik olduğu açık maaşının verilmesini 
taleb ettiği halde talebi isııf edilmediğinden ve 

1 Unluburlu. j 

1823 . tbraJıim Cemi!. 
1929 -ı Beyoğlu Tepebaşı 

caddesi No. 4. 
1 İstanbul. 

1 

saireden bahisle bu kanuni hakkının verilmesi
ni İstiyen Tahirin Yüksek Reisliğe sunmuş ol
duğu arzuhal encümene verilmekle keyfiyet Ad
liye vekaletine yazılmıştı. 

[ Alınan karşılık okundu ve icabı görii~iildü : 
1 Bu hususta Adiiye vekilietince M~ıl <•lan te-

reddüt üzerine Maliye vekaletile muhabere olu
narak Tahire açık maaşı verilnH'>'İ lılzLmgeldiği 
tebeyyün etmi~ ise de hizmeti müddetinde bazı 
noksanlar görülmesine mebni keyfiyetin mahal
line yazıldığı ve evrakı geldiğinde maaşlarının 
verileceği anlaşılmış olmakla keyfiyetin kendi
sine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

967 29 - IV - 1937 

Telı:aüd maaşmdan 1:330 yılııııla tekaüd maaşınılan yüzde yirmi 
; vaktile kesilen yüzde 1 teııkih:ı~ yapılınasının kanunsuz olduğundan ve 
· yirmisinin iadesi. lııı tı>nkıh:ıtın başkaları lıakkın<la yapılması tec

viz erlilsc hile kendisi gibi ömı·ünü Yemende 
vazife görmüş ve bu yüzrleıı ıııalfıl kalmış olan 
bir zalıite tatlıikı doğru olrnndığından bahsile 
kanunsnz olarak kesilen lıu yüzıle yiiJıninin tek

rar kenrlisinc verilmesini isteyen İbrahim Ceına
lin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal en
cürnene verilmekle M illi M ürlııfaa ve kaletine 
gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
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26 nisan 1330 tarihli kanun ınucibinc.e teka-
üd maaşlarmdan umumi sıırt•ttt• yapılmış olan yüz-

de yirmi tt·ııkihatııı sonradan ba.~ka bir kanunla kal-
dırılnıadığı eİ·hPtle o kanunun hükmü elaıı cari-
dir. Esasen bu kaııun<lıııı istisna edilmiş kimse 
olına,ınası ve bu husustaki hükmüıı herkes hak-
kında seyyanen tatbik edilmiş bulunması itibarile 
bundan Cemilin bari(: bırakılması bittabi caiz 
olamaz. Biııarnaleyh bu hıısustaki dileğinin ye-. " rıne gt'tırılnu,sıııt- kaııuıwıı ınıkan olmadıgrıırıı 

kt•ıHlisiııe aıılatılıııasma karar verilui. 

Karar No. K. 'l'arihi 

968 29- IV -1937 

. --·ı-------·---------
Yarbaylrk naabrnm • Yarhaylık nasıb tarihi 6 nisan 1928 olup, bu. 
düzeltilmesi. nasılılı yarbaylar uı:3:ı ağustosundu albaylığa ter

fi ettikleri halde kendisinin fili müddf'ti ta-
mamlmnadığı sebeb gösterilerek hir sene sonra 
tt-rfi etmiş olduğunu Ye bu ise daha evvel aid 
olduğu dairenin hakkında tathik ettiği yanlış 

muamele hascbile yarbaylığa terfiinin geç ya
pılmasından ileri geldiğini beyan ettikten ve 
bu i-fadesini teyid edecek müddealarda bulun
duktan sonra hi~ lıir taksiri olmadığı halde uğ
radığı lıu zararın giderilmesi için 30 ağustos 

1!134 olan allıaylık ııasbının, arkadaşlarının ter
fi tarihi olan 9 ağustos 1933 e tashihini isteyen 
dördüncü kor kurmayı başkanı Albay Hasan 
Atakanın Yüksek Reisliğc sunmuş olduğu arzn

hal encümene verilmekle Milli Müdafaa w•ka
letine gönderilmişti. Gelen karşılıkta: 

Hasan Atakanın yarbaylıkta aldığı bir sc

ne temayüz zammından dolayr yarbaylık itiba
ri nasbmrn 30- VIII - 1928 tarihine düzeltilmiş 

ve bu suretle kendisinden nasıb itibarilc bir se
ne eski olan suhaylara yetişerek bunlar arasm
da kıdemiııe göre sıralanmış olduğu ve gerçi bu 
nasılılı yarlıaylara 30- VIII- 1933 yılında terfi 
derecesi verilmiş ve hu nashlrların terfileri bu 
t.ıırihte yapılmış ise de kendisinin, yarbaylığa 

nasbı 27- VIII- 1!131 tarihinde Yüksek tasvibe 
iktiran etmesinden ve yarbaylık i~in kanunen 
hcklemesi lıizımgclen ü~ seneyi bu tarihten iti
baren ikmal etmiş bulunması iktiza eylediğin-
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30 - VIII - 1934 tarihinde albaylığa terfiinin 
yapıldığı ve kendisinin i~tediği veçhile ııaslıı

ııın, emsalinin terfi tarihi olan, 30- VIII -1933 
tarihine götürıneğe 2162 sayılı kanunun üçün
cü maddenin (D) fıkrasile 197 numaralı tefsir 
kararına göre imkan bulunmadığı ve albay Ha
san Atakallin ayni mevzu dahilinde Ali askeri 
~uraya ve Zat işleri son tetkik mercii encüme
ninc ınüracaatta bulunmuş ise de talebi isaf 
l'dilınediği tafsilen hcyan olunnıu~tur. 

Bunun üzerine Milli Müdafaa encüıncııiniıı 

1 
de bu husustaki mütaleasıııın alınmasına lüzuııı 

görülmekle keyfiyet oradan da sorulıııuı;ıtu. 

Bu encümenden verilen kararı mutazaınmm alı
nan ccvabda ise : Alhay Hasan Atakanın binba
~lık rütlıesindc nasbıııın tashihi muamelesinin 
altı sene gihi uzun bir zaman sonra yapılması 
dolayısilc mağduriyeti tezahür etmiş ve bu mağ
duriyetin albaylık nasbma da sirayet ey\enıiş 
olduğu ve emsali rüthede kendi sunu taksirleri 
olmayarak mağdur olan bazı zatlar hakkında 
da böyle taslıih nashı yapılmış bulunduğu anla
şıldığından bahsile allıay Hasan Atakanın da 
kendi sunu taksiri olmayarak mağdur olması 

ada \etle e lif edilemeyeceğine, ikisi ınüstenkif 

olmak ve üç zat ta aleyhte bulunmak üzere ek
seriyetle karar verildiği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine eneiimcn<' davet edilen veka
l<'t Siyasi müsteşarı hazır olduğu halde keyfi
~'ct en<'iiıncıı~e de tetkik ve irabı müzakere edil
di: 

Milli Müdafaa vckıUctiniıı karşılığmda balı

sedilen 2162 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 
(D) fıkrasile 197 sayılı tefsiı·, yarlıaylıktan 

yukarı kıdem zammı verilmeyeceğiııi tazamınuıı 

etmektc ve albay Hasan Atakan hakkındaki me
selc ise, keııdisine ıtlha~·lıkta lodcnı zammı ve
rilmek veya yarbaylıktaki kıdem zammından 

fazla kalan kısmını yarhaylığa devretmek mese
lesi olmayıp, aid olduj:;•ıı dııirı•ı•p yapılarak da
ha evvelki rütbelcrindcn itihıır!•n siirüp g-iden 
yanlışlığın taslıihinc nıatııf olmak üzere ııaslıı

nrn düzeltilmesine taalliik etmektc olmasına ınciı
ni bu dileğin, yukarıda yazılı hükümlerlc ınü
nasebeti bulunmamal,tadır. Esasen bu yanlışlık 
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vaktile yapılmamış olsaydr Hasanın arkadaşla
rile beraber ayni krdem derecesini muhafaza ct
miş olcağr tabii olup, binaenaleyh kendi sunu 
taksiri olmaksızın dairesince yapılan yanlış bir 
muamelenin devam edip gitmesi doğru güriii-

memektc olduğundan Hasan Atakanın gadrini 
mucib olan bu yanlış muamcleye nihayet \'cril

mek üzere, Milli Müdafaa encümeninin ckseri
yet reyi veçhile, bazı emsaline kryasen, dileği 

dairesinde naslıınrn düzeltilmesine iki nı üsteıı

kif reye karşr ekseriyetle karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

969 29 - IV - 1937 

Karaealwy Imzasında Mallıoçtan metrıık ve 
bunun ii~aı· IHH'<'tı!Hlaıı dolayı ınahruz olan de
ğirıneni, Hazinenin nıatlubunu taraflarmdan 
ödemek şartile alnıışiarsa da aşar borcu Lir ka
nunla kaldırılmış olduğundan vr kendilrri de 
mütelıaki borcu vermek vaziyetinde bulunmadık

larından hahsiiP bu horcnn affi hakkıııda fsmail 
Sipalıi ve ark:ıılaşlarmın Yüksek 
muş oldukl:ırr arzuhal, eııcüıııeııe 

Maliye vekfı.letiııe gönderilmişti. 

Reisliğe sun
verilmekle 

(]elen karşılık okımdu vr ira hı giiriişüldii: 

Esasen arzuhal sahihlerinin, Dr. Malkoçun 
aşar hor<'nnn ii~ senı>rle ve ii~ ıniisavİ taksitte 

ödemek suretile hu değİrıneni tcfevvüz ctıueği 

taahhüd ve kalnıl etmiş olmalarma ve değirme
nin hu şaı·t dahiliııd~ ınübadil muhacirl~rd<•n 

olan hu zath,re teffiz olunması da Heyeti V ekile
ce 1 lı a~ustos 1926 tarihinde karar verilmiş bıı
lunınasıııa g-Öre Hazin<'nin bu alacağı iişar borcu 
olmaklan ~ıkarak :!ıli hir aln<'ak mahiyctini ik

tisalı etmiş V<' hinaenah•yh lıusıtsi lıir· aki<lle 
lıorçlarımış oldukları lı u parıının a ffe tabi ol
mayıp talısili zaruri göriilnwl<!ı' bulunmuştur. 

Bu takdir·<, gÖl'l' !smail V<' arka<la~laı·ının vckil.
l!'fe ayrıea ınünı<'nııtlcri üzerine k<'nılilcrine hu 

yolda verilmiş olan cevabda lıiı· isabetsizlik gö
rülm<•miş V<' biııaenaleyh bu boreuıı affiııe kanu. 
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ııen iınkılıı lııılııııııııııııı~ olmakla kl~yfiyetiıı arzu-

lıali göııt1cn•ıılı•rl' aıılııtılmasıııa karar verildi. 

Kııraı· No. K. Tarihi 

970 29- IV - 1937 

.. -·----ı--------- ---·ı····-··-·-·-······--·-----· 

1835 Osman. ' Ya ibir vazifeye ta- 1 Çankırr tuzlası kolculuğundıı istihdam olun-
1941 Haeı İsınail ınalıal- yiııi, yaılıud maaş, ik-' makta iken her nasılsa kendisine bir ihmal ve 

ll'.srııdcıı Ahdio!;'1llla- ramiye veyahud da 
1 

terahi suçu isnat edilmek suretile işinden ~ıka
rından Hüseyinoğlu. tcııkcttiği tekaüd ai- rıldığııulaıı ve yaptığı nıüracaatlar Üzerine tek-
Şelıirönii piyade sa- datının verilmesi. rar bir vazifeye alınmadığı gihi 19 scıwlik hi?.-

: •bık tuz koleusu. metine karşı maaş veya ikramiye de verilmedi-
Çankırı. ğinden bahisle şikilyeti ve bu talebinin terviei

ne imkan yok ise verdiği tekaüd aidatının iade
sini havi Osman imzasilc Yüksek Reisliğe sunu
lan arzuhal encümene Yerilmekle Maliye vekil
Ietine gönderilmi§ti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü : 

Yapılan yoklamada, Osmanın yerinde bulun
mamasından dolayı İnhisarlar U. müdürlüğü
nün dahili nizamnamesiııin 54 ncü maddesi mu
cibince a~ığa l)ıkarıldığı ve hakkmda tatbik edi
len muamele üzerine Şı'\rayi Devlete açtığı ida
ri davanın Deavi dairesince reddedilıliği an
laşılmıştır. Deavi dairesi kararlarınm mahkenw 
kararı vaziyetiııde ve kati ve nihai mahiyette 
olması itibarile bunların Yüksek Meclisin 803 
numaralı kararı vel)hile eııcümenimizcc tetkik 

ve tadili mümkün değildir. Osmanın, istediği 

tekaüt maaşile ikramiye veya aidatı tı>kaiidi-

yeye g-elince: 1683 numaralı kanun, tckaüt ma
aşı tahsisini 25 sene ve ikramiye istihlmkı da 30 
sene fili hizmetle mukayyet ve rneşrııt tutmuş 

olmasına ve Osman ise arzuhalinde 19 sene hiz
met ctmi§ olduğunu yazmış bıılunmasııııı ve ai
datı tekıtüdiyenin iadesine dair de ·.kaınıııi bir 
hüküm bu lunmamasrna g-öre bu lnısustaki di
lekleriııin tcrvicino de kanuni imki'ın huluııına
mıştrr. Keyfiyetin bu suretle arzuhal sahibine 
aniatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. Tıırihi 

971 29 - IV - 1937 
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1R21 Tahir Özdemir. ! İkramiyc vcriLınemc- 1 

1917 P<>sof malmüdürlü· i sinden şikayet. 

1 

'i 

1 
1 

' --~--~· 

ğündcn mütckaid. 

1743 Ömer Faik. 
1837 Fatih F-othiyc cami 

çrkmaz sokak No. 10. 
İstanibuL 

Tütün falbrikasında 

çalrşan eşinin işten 

<;ukarı lmaması. 

Hasankalenin istilası üzerine Ka)'Neriye 
giderek ıııuhacirin kitalıetinde ~alr~tığı halde 
maaş tahsisinde buradaki hizmetinin fili hizmet 
olarak kahul edilmemesinden dolayr ikrıımiye
sinin vcrilıııcıliğinden şiki'tyet eden 1'ahir Öz
demirin Yüksek Reisliğc sıııımıı~ olduğu arzu1ıal 
encümene verilmekle Maliye vekfıletinc ı.(iin

derilm:iı;rti. 

Gelen karşılık okutHin ve icabı görfuıüldü: 
Tahirin tahsis dosyası yeniden tedkik olun

dukta, memuriyete girdiği 1 temmuv. 1319 ta
rihinden tekaüdc sevk edildiği mayıs i9:,;, so
nuna kadar ge~en müddet 31 sene ll aya baliğ 

olmakta ise de bu müddetten 13 g-ün takvim 
farkı ilc ınlıtclif tarihlcr<le eçıkta buluıı<.lıığu 

üç sene beş ay on gün tenzil edi li ııcı• fili hizme
tinin 2H sene küsur aya nıunhasır kaldığı ve 
bu müddet içinde Kayseriueki hizmetinin de 
dahil bulunduğu ve lm 2!1 senelik fili hizmeti
ne milli mücadele ve uzaklık zamını ilave edil
mek suretile tckaüdü İcra kılındığı anlaşılmış

tır. Şu hale göre Tııhir Özdemiriıı fili biz
ıneti otuz s!'neye haliğ olmamakta ve ikraıniye 

alınağa istihkak ise bilfiil otuz sene hizmet et
mekle meşrut lıulunınakta olmasına göre ken
disine ikramiye verilmesine kanuııen imkan 
olmadığının ve binaenaleyh yapılan muamele
de bir yolsuzluk görülmediğinin Tahire bil
dirilnıı•siııe karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

972 29 - IV - 1937 

fstanbulda tütün fahrikasında ~alışan eşi
nin işinden ~ıkal'llacağıııı haher aldığından ve 
kendisi ımıltıl olup, aıwak hu kadııım altlığı p:ı

ra ilt• g-ec,:iıımekte oldııldarından bahsile böyle 
lıir hale meydan verilmemesini isteyen Ömer 
Paikııı Yüksek Reisliğc sunmuş olduğu arzuhal 
t•rl!'Üm!'nc verilmekle nüııırük ve iııhisarlar vc
kiı.lctine g-iiııcJcı·ilnıişti. 

flclcn karşılık okıın<lu ve icihı giirüşüldü: 

Ümer Faiknı eşi clycvın Cihali fahrikasrnıla 
~alışınakta olııp, işiııdı•ıı ~rkaı·ılınası vaki olına

uığı \'c bu müruraatm ise yanlış bir teWkkiucn 
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! nun Vı>rı.d hakayasınm tasfiyesine dair oluh,hu 
, kanuna tevfikan borcun terkinine veya faizlerinin 
1 aifine i ın kıl n olmadığı g·ilıi V{'l'<'sPniıı talıkik edilen 

mali vaziyetleri itilıariil' taksitic tediyesiııe de 
ınahai görülıııeııı•~ olmakla k<'yfiyetin Sadıka 

anlatıinıasıııa kara,· Yeı ;ıd i. 

Karar No. K. 'l'arihi 

976 29 - IV - 19:.!7 

İsk:lnlarıııa tahsis edilen evin teffiz kararm
da 66 deıwrek yerde 77 sayılı ev yazılması dolıı
yısile lıaldarı zıyaa uğratıldığından ve Inı husus
ta Şlırayi devlete açtıklan dava rcddcdildiğin
dcıı bahsilc i~leı·iııin t.ct kiki le lıaklıırırıııı ıııeyda

ııa ~ıkarılıııası, Bıııinc tararından Yüksek He
isliğe sunulup encümeııc verilen ıırzuhalde iste
nilıncktedir. 

Keyfiyet Sıhhat ve içtimai muavenet vekıl
lctinden sorulması üzerine gelen karşılık okun
du ve icabı görüşüldü: 

Arzuhal sahibinin iki defa Şlırayi devlete 
müracaatla açtığı dava netİci'sinde Dcavi dai
resince davasının reddine karar verilmiş olduğu 
ve heınşiresi l\Iüınincnin ayni surette açtığı da
vaııırı rüyeti de, cevalı lfıyihasının verilmesine 
talik kılındığı anlaşılmış ve Deavi dairesi karar
larmın mahkeme kararı gibi kati ve ııilıııi bir 
mahiyette olması itibarile oraya intikal etıııi~ 

oları bu ıneselenin erıcüıncııimizce tetkikına, Yük
sek Meclisin 803 sayılr kararına göre imkan bu
lunamaınış olmakla keyfiyetin Emineye anla
tılınasma karar verildi 

Karar N o. K. Tarihi 

977 29 - IV - 7937 
1 ----~--------·-·-- ... -----..• !...... .. .. -----

1G86 Mustafa. Maluliyet derecesi-
167G Değirmeneioğlu. 

, Nişantas.ı Muradiye 
i ımahallesinde birinci 
: okarakol S()ka;k No. 59 

!stanbul. 

nin indirilmesinden 
şikayet. 

Harlıi ıımumide du~ar olduğu ınaluliyet va
ziycti Gülhane hastanesinC'c t.Pt.kik olunarak dör
düncü dereC'cye uygun olduğııııa karar verilmiş 
ve o surette maaş tahsis kılııııııış iken Oüınrük 
muhafaza ıııcmurluğuııa tayin kılınmasına ıncb

ni bu ıııaaşı almamış ve ıncmuriyctt.c on lıe~ sn
ne hizmetten sonra teknüde irı•a edilmesi üzeri.. 
ne derecesinin beşinciye iııdirilnıiş olduğundan 
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~ Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

bahsile şikiiyctte bulunan Mustafa Değirmenci~ 
'oğlunun Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar~u

hal cncünıene verilmekle Milli lliüdafaa vekiilc
tinc gönderilmişti : 

Gelen karşılık okundu ve ic~bı görüşüldü: 
J\Iu.~tafa l>eğirnıencioğlnııuıı Umumi lıarpt.c 

almış olduğu (Ccrhavi arızasıııııı) dördüncü de
receye giren şekilde olmayıp, lıeşinı~i derecenin 
37 nci lıendinc uygun olduğu ve gözünden baş
ka ~cn<>sindeki arızanın da yüksek dereceden 
malfıliyetini i<·ap ettirir mahiyette olnıadı6rı mü
tcaddid arıza mali'ıliyctleriııdc hıınlarrn birleş

tirilmesi surctile yüksek dcreec verilmesine de 
mevzuatrıı müsaid olmadığı eilwtlc Mustafa Dc
ğirmeneioğluııa beşinci dereceden daha yüksek 
bir dcreec ÜZ<'rindcn maaş Yerilmesine kanu
ni imkan bulunmadığı ımiaşılmış olmakla keyfi
yetin kendisine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

978 29- IV- 1937 
L_._ ... -------------

-- ' 
ve 

1 

Ağrı eşkıyasının gas
bettikleri koyunları 

ı bedelinin Hazinece 
: tesviyesi < 

1926 yılmda Ağrı Pşkıyasr tarafınılan gasho
lunan 1500 koyunu bedelinin, bu eşkıyamn iğti. 
nam olunan mallarının satış Ibedeli olaraık malsan
dıkları eman!'t Jıpsalımda kayıtlı hulıınan para
dan (iılennwsi tnlı·hini h avi Karaköse 'de Memet

oğin Be<H ve ark.ada~ları tarafından Yüksek He. 
isliğe sunulan arzuhal encümene verilmekle Ma
liye vekilietine göııderilmi~ti. <lelen karşılık 

okundu ve icabı ı;(Örüşiildü: 

Ağrr eşkıyasrndan iğtinaın olunan ınıılların 

satış bedelinin malsandıkları emanet hesalımda 
kayıtlı bulunması hasehile Hazine aleyhine da
va açan ve hüküm alan kimselerin istilısal eyle
dikleri iliinı larda: alacaklarrnm, şakileı·iıı tere
kei vafiyeleriııden ödenmesi yazılı bulunduğu 

cihctle kanunu medeninin 571 inci maddesi mu. 
cihincP, sulh hakimliğince usulü dairesinde bir 
defter tutulması ve emanet hesabında kayıtlı 

paradan, evvel emirde imtiyazlr bir alacak ol
mak, itibarile Hazine alacaklarnun malısuhun

dan sonra, bakiyesinin iliimiara müstenid ola-
i rak tediye talebinde bulunanlara garameteıı tev-

1 
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. Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
1 

1 zi edilmek üzere Sulh hakimi emrine verilmesi 
vekaletçe kararlaştırılmış ve mahalline de o 
yolda tebliğ edilmiş olduğu anlaşılmıştır. An
cak, arzuhal sahiplerinin mahkemeden henüz 
hüküm almamış olduklarına ve Hazine de kanu-

i nen şakileri temsil edemiyeceğine göre bu me
i selede Hazineye husumet teveccüh etmesi varit 

olamaz. Bu tibarla Bedi ve arkadaşları tarafın
, dan, hayvanlarını gasbeden şakiler aleyhine 
1 dava açılması icabeder. Bu dava neticesinde 

1

. mahkemece bunların zararları tutarının, şakile
' rin mallarından ödenmesine karar verilir ve bu 
i karar katiyet kesbederse İcra kanununa tevfi
: kan tebliğ edilecek ödeme emrine istinaden şa-

kilerin, üçüncü şahıs mevkiinde bulunan Hazi
nede mahfu1. paralarından bu matlubun icra 
dairesine tediyesi cihetine gidileceğinin ve ha
len bu talep üzerinde yapılacak muamele ol -
madığınm arzuhali gönderenlere bildirilmesine 

karar verildi. Karar No. K. Tarihi 

979 29 -IV -1937 
-· -ı--------

Ücretle olsun bir 1 1932 srnesiniiP Amasya orta mektebi türkçe 
. muammltkde istih- 1 mualliıni iıken vek8.1et inzi:bat heyeti kararile iş
i diiiiili. ; 1'<'1" .nıüptPlı1 olıııası ileri sürülen• k tekaüde sevke

i dildiğinden ve hdbuki lbeş senedir çektiği sefalet 
1 

kendisini intilbaha sevıkettiğinden bahsile ücretle 
olsun bir vazifeye tayini hakkında Cenab Mulhit-
tin imza.sile Yiiiksek Reisliğe sunulan arzuıhal En
cümene verilmekle Maarif vekaletine gönderil
mi\fl;i. 

nelen karşıilik okundu ve icabı görüşüldü: 
Bu öğretinenin tekaüde sevkine amil olan baş

lıea sııc:ıı i~ı·ptp iptiliısı ve bunıuı neticesi olarak 
ıııPsl!'ji;iııiıı ŞPI'Pfiııi konıyanıanıası olulı, şu su

retle tekrar maaşla mesleğe alınamazsa da arzu
halinde yazdığı gilbi düştüğii vaziyat Ikendini in
tiiba!ha sevketmiş ise tecrübe edilmek üzere üeretle 
istihd11m edileceği ve Ilmnun ancak ders yılı !ba
şında ik~~ıbil olacağı anlaşılmış olmakla V ekA! ete 
müracaat etmesinin Cenab Muhittine rbildirilme-
sine karar verildi. 

Knrar No. K. Tarihi 

980 29 -IV- 1937 
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Oğlundan dolayı ma- ' 
aş bağlannıa.ıııasırı

dan şikayet. 

Oğlu jandarma yüzbaşısı rahmetli Abitten 
dolayı kendisine maaş bağlanınamasıııa ıııcbni 

müşkil vaziyete düştüğünden bahsile birinci de
dccede varisler arasına katılmak suretile ken
disine de maaş bağlanması Ayşe iııızasile Yük
sek Reisliğe sunulup encümene verilen arzuhal
de istenilınektedir. 

Bu arzuhalin Dahiliye vekfılctine gönderil
mesi üzerine gelen karşılık okundu ve icabı gü-

rüşüldü: z 
Abidin hayatmıla anasınııı birinci <lerece Ya

rislcr ıııeyanııw konmasrııa dair bir beyanname 
vı>rmeıııiş olmasınciarı dolayı yalnız hiriıwi rh•
rı>cedeki yetimlerine maaş lıağlaıı:ırak anasıııın 
bu maaştan istifade edemediği anlaşılmış ve 

ı ] 6R3 numaralı yeni tekaücl karıunu isı> anaları 

' ikinci derecede yctimler meyannıa koymuş ve 
lliğer yetiınler varken analara maaş VPrilınesiııi 

ı de oğullarm hayatta iken vPrccr•klcri lwyanııa
nıe ile analarıııı da hirinci dl'rl'ePıleki yctiııılPr 

meyamna koymasile mı>şrut kılmış olmasına g-ii
re yapılan hu tahsis işinıle bir karıuıısuzluk gö
rülmemiş Ye k:ınuna uymayan ht'r hanği bir tah
sis mu:ımelesinin ifasma ve hiııacııaleyh Ayşl'

nin ılileğini yerine getirnıeğe imkı1n hulıın-

ı i 

mamrş olmakla keyfiyetin Ayşeye hildirilın\'si

ne karar verildi. 
Karar No. K. Tarihi 

29- IV- 1937 ı . -1 - 981 
----1----------------------,--- -----------i------------------
4315 ! Mustafa ve Ar. 1771nıımaralı kanun- Kımılıııı·uıınıı Moı·doihııı ııahiyt>si k\i,Yil'riııde 

7124 Mordoğan nıı.hiyesi. haricinde hırakıldık- iskiııı <·dilıııiş olan Batnııı, Bayhıırt. Van, grzu-
Kara!burun l:ll'lııdaıı şikiı,n·t. rııııı n llitlis ıııiiltt>l'İit'ı·iııiıı YüksPk H .. isliğ"" sıı-

i. 

ııııp <'ll<'Üıı"''"' ,-,·ı·ilt·ıı aı·zulıalde: 1771 ııtıınaı·alı 

tasfiy" luııııııııı ıııu .. ihillr'<' diğ"<·ı· ııınhacir ye ınü
bııdillrn' ıııt•ı·ı·aııi g-ayriııwııkııl nrilıliği halele 

i kı•mlill'riııiıı hu kaııuıı harieiııdP hmıkıldrkla
i rııı<laıı şikiıy<'ttP lııılıııııııakt:Hlırlar. 

Bu aı·zulıal iizpı·iıw Dalıiliy<' , ... ~ıhhat H iı:

tiıııai ıııııııv<'IIPt n·kıildJpı•ilr· eeı·ı·yıııı edcıı ınuha

lwı·p üzeriıw hn vekiılettPıı son ırdr·H karşılık 

okuıııluktan \'('davet <•dilen lskılıı U . .M • .Mtuti'İ
ııiııin verdiği izahlar dinl!'ıHlikten sonra ic:ıbr 

nıüıııkcrc oluHdu . 
• \I'Zttlılde inızıılıırı lnıluııaıılar mcyaııındaki 
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1 Arzuhal verenlerin 

! duklan yer i 
~~~~ -===~~=-==============~====~==~========~ 

Re is 
Giresun 

1. Sökınen 

Çorulı. 

1. Kurtkan 

Z<ınguldak 

R. Dinr; 

ı 
Jı~mrullahtun başkaları şarktım g-elmiş istililzı>-

delerdeıı olub, lıunlara 1R66 sayılr kanundan ev
vel lıor~laıHhrılnıak suretile ev, toprak, veya 
dükkı1n verilmiştir. Bu gayrimenkullerden yal-

M. M. Ka. 
İstanıbul Samsun 

Z. Karaınursal M. Ulaş 

Denizli Gümüşane 

Ş. Türsan Ş. Erdoğan 

Siird 
Ş. Süsoy 

nız ıııeskenlerin borçları bu kanunla bağışlanmış 
ve yine bu kanuna g-öre toprak ve dükkiindan 
mütevellid borı:larrnrıı affine im kan olmadığı an
laşılmıştır. Bunlar ıııeyanın<la olub muvakkatcn 
Adapazarııııı gitmesi ÜzerinP kendisine tahsis 
olunıııı mallarm başkasrna nrilmiş olduğundan 
şikayPt P<lo;n Emrullahın vaziyetine gelince: 
Mor<loğaıı nahiyesi mütlürü tarafından VPrilmiş 
olan gayrHnPııknll<>ri Emrnllah terked<>rek Ada
pazarnın gitmiş vp hir daha geri dönrııeıııişt.ir. 

TPvzi lwnıisyoıılan faali~·rtr başladığı zaman 
bu adam isl<iiıı yHitHle huluııınııdığı iı:in bittabi 
nanıma lıit; hir mal kaydedilmemiştir. Bu g-ibi 
iskan m aha llerini trrk ve iskfın hakkııı<lan fera
ğat etmiş olan ınulıacirlerden 885 numaralı ka
nunun tayin Pttiği mürldı>t zarfmda iskılnlıırını 
istememiş olanların iskfııı haklarını zayi ı>tmiş 

vr yl'rli halk malıiy<'!ini alınış lınlunaeaklarına 

g-örı• lınıılarm iskanrna imkan lıulıııımaınıştır. 
Malıazn Bnmıllah ııiifusa knydr<lilıniş ohluğu 

mıı,hnldr hilfiil ~iftçilikle iştiğale başladığı top
raksız yerli ı:iftı:iler ı;cibi borc:lanma kanununun 
ikim•i ınaıldPsiıw istinaden kendisine toprak ve
rilıııt>si ıııiiıııküıı olmasma g-Öre Inı hususta usu
leıı .Srlıhat \'P i~tiınnl .ıııuaveııı•t vekfılt'tiııe müra
caat t·!ını•si iktiza l'c!Pr. Yukıırıda verilı>n izah
lardan ımlaşıltlığı üzeri' arzuhal salıihlı•riııiıı şi

kayet ettik!t•ri ınuanıelec!P hiı· kanuıısuzluk gö
rülmemiş olmakla keyfiyt'tiıı kendilerine anla
tılınasma karar verildi. 

Karnr !'\o. K. Tarihi 
------

982 29 -lV -1937 

Bahkesir Bursa Çoruilı 

. II. Karan .ll. F'. Gerçeker A. Akyiiz 

İstanbul Ordu Srvaa 
A. Barlas 1. Çama,~ Z. Ba,~ara 
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1811 · Hüsamettin. j Mahkemenin kararı ' 
i9i7 Mecidiye mahallesi : Temyizee borolduğu 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Harlb okulu askeri mahkemesi tarafından 

hakkında verilen ihraç kararının Teınyiz umu
mi heyetince bozulmuş olmasına mebni buna 

ı mahkenı:ece uymak mecburiyeti varken uyulma: 
edilmemesinden şikil· mış olduğundan bahsile şikayeti ve bu hususta 

1 yet. 

1 
Sevinç S. No. 28. , halde 'bu bozulıına 

' Balıkesir. · kararının tatbik 

600 Yusef 
-642-1 Karat~ asansör şe

i hid Nüsrct sokağın

da No. 67 
İzmir. 

Balbasından kalan 
mallarm metrük 
mallar meyanında 

f satılmasıı:ıdan şika

i yet. 

ı 

ı 

bazı müddeaları havi Hüsaıııettin tarafmdan 
Yüksek Reisliğe sunulmuş olan arzuhal encüme
ne verilmekle Milli M üdafaa vekilietine gönde
rilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı gör~üldü: 

Topçu yarsubayı Hüsamettiniıı topçu ve nak
liye okulu öğretmenlerinden iken sözleşerek fe
sat çıkarmaktan ötürü Harb okulu askeri mah
kemesince yapılan duruşmalar sonunda asker

likten ihracına karar verilmiş ve bu karar As
keri temyiz mahkemesinden geçmek suretile ka
tilc\lffiiŞ olmasından ve binaenaleyih ilm babdaki 

şikayet ve rnüddealarmrn yerinde görülmeme
sinden dolayı arzuhali hakkmda yapılacak mu
amele olmadığının kendisine bildirilmesine ka
rar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

983 30 - IV - 1937 

Kendisile kardeşlerine babalarından mürrta
kil arazinin metruk mallar meyanında nıüzaye
de ile satıldığından ve saireden bahisle kanuni 
bir sebebe istinat etmiyen bu yanlış muamele
nin tashihi ile hukukunun ziyadan vikayesini 

isteyen Yusefin İzmirden Yüksek Reisliğe sun
duğu arzuhal Encüınene verilmekle aid olduğu 
Vekiliete gönderilıni~ti: 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Yusef ve kardeşlerinin bu mesele hakkın

da Şurayı devlete vaki olan müracaatları üzeri
ne davalarının reddedildiği anlaşılmış ve Deavi 

dairesinin, kazai vazife gören ınüstakil mahke
me sıfat ve salahiyetile mücehhez bulunduğu 

Yüksek Meclisin 803 numaralı kararile teyid 
edilmesine göre daireden sildır olan kararla
rın Encümenimizce tetkik ve tadiline ve binaen
aleyh dileğinin yerine getirilmesine kanuni ipı· 
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Enciimen karan ve ne sebepten verildiği 

ı kan bulunmamış olmakla keyfiyetin Yusefe bil
dirilmesine karar verildi. 

Karar Ko. K. Tarihi 

ı 984 30 ·IV- 1937 
·--1-----------------·----------

Ziraat vokiiletince 
bir ınomuriyote ta
yin edilmmıe.~indcn 

şikayet 

-·-·--- -- -·---·---~---ı 

Tarlasına vaki olan 
1 

teeaviizün mcni. 

Burdur vilfıyeti orman kondoktoru ıkcıı 104 
kilo salebin inıı·arr için SPhnıı lwdelli tı>r.kpre 

verınesinden dolayı mahk,•nıeye sevk edilmiş Ye 
binnetice üç ay hepse ve 45 gün de memuriyet
ten mahrumiyetine hüküm giymiş olduğu ve 
aradan epi bir ınüdrlet de geçtiği halde henüz 
bir memuriyete tayin·· kılınmıırlığınrlan şikayPt 
e<len Mahmud Nedirnin Yüksek Reisliğe sunmuş 
olduğu arzuhal encümeııe verilmekle Ziraat ve
killetine gönderilmişti: 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Mahmud Nedirnin rrsıne tfıhi olmayan nıalı
suliıtı arziyeden 2000 kilo salep otu için sahilı
lerinden aldığı 572 kuruşu kendi iımuruna sar
fettiği anlaşılınasına mebni mahkemeye verile
rek arzuhalinde yazdığı veçlıile malıklım olduğu 
ve ilm ·balıdaki mal:ıJkeme ilaınında gösterildiği 

üzere bu mahkumiyeti kendisinin ihtilfıs elirmü
ne müstenid olup, bu eürınün ise hir memur için 
haysiyet ve namusu muhil lınllerden bulunduğu 

cihetle memurin kanununun 49 ncu maddesi 
hükmüne tevfikan vekalet~e istihdamma imkan 
olmadığı anlaşılmış olmakla keyfiyetin kendisi
ne bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

985 ·30- IV- 1937 
---------------- -~ -·---

Hazinedaroğlu İlırahimin teeavüzle elinden 
aldığı tarlasından dolayı çoluk çocuğunun aç 
kaldığrndan, tarlasrııın bu miiteeavizden alma
rak kendisine teslimini İstiyen Sinanoğlu Topcu 
Alımedin Ordunun DaYrus köyünden Yüksek 
Reisliğe sunduğu arzuhal Eneümene verilmek
le Dahiliye vekilietine gönderilmi~ti: 

Gelen karşılık okuııdu Ye İcıılır görüşüldü: 

Bu karşılıkta verilen izahiara güre, asıl nıi\

tccaviz Topçu Ahmet olup Hazinedaroğlu İlı-
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rahimin zilyedinde bulundurduğu araziye te
cavüzünden ötürü 2:311 sayılr kanuna göre te
cavüzünüıı rcfcdildiği ve Şı1rayı devlete açtığı 
idari dava neticesinıle 2311 sayılı kanunun sara
bati dahilinde mahkemeye müracaat edilmesine 
karar verilerek Birinci Deavi dairesince kuyfiye
tin kendisine de tebliğ edildiği anlaşılmış ol
makla mahkemeye aid olan bu i~ hakkmda En
eümenee bir muamele yapılmasma imkan 
hulunmadığmın Topcu Ahırıede anlatılınasma 
karar verildi. 

ı Karar No. K. Tarihi 

~--------------~~-----:~--IV -1~~ -------------,. 
630 i Niyazi. İnegöl kaymakıımrn- : 
rın:ı -- '~1ııhtar Mustafaoğlu. dan şikayet. 

gelwlısiz yE-re lıwg-öl kMynıakanır Haşim tara
fıııdaıı lwrkı>sin i~inde döğülınüş V<' siiğülınüş 

olduğundan V(' lıu suretle şcrl'f ve haysiyetinirı 
payimal edildiğinden lıahsile şikfıyeti havi Mus
tafaoğlu ~iyazi tarafından Yiiksı>k H!'isliğe sıı

ıııılıın ıırzuhııl ı•neiinwıH' vPrilııH·kiP Dahiliye ve
kfıll'tinP giindı•rilıııişti: 

Ka ra kadı köyünden 
lnegöl. 

ı 
1 

ı-

( lı•lı•ıı k:ırşılık okıındıı vı• iı•alıı g-örüşü ldü: 
Bu ,hususta yaptırılan tahkiknt soııuııı!a Ni

yaziniıı şikfı.yı·ti yerinde olduğu sa h it olma k la 
suçlu kaymakam Haşimin vilayet idare heyetin
ce lüzumn ııınhakPıııesine karar verildiği anlaşıl
ılığrndıııı kpyfiy<'tiıı _\1 iyaziye hilıiiı·ilnıPsiııe ka
rar \·erildi. 

Karar Xo. K. Tarihi 

987 30 -IV,- 1937 

-----------~------------- -------
Jrı42 Raiıl Alıdi 

ı ti:JO daşları. 
Siird. 

ve arka- ' Hazineden ııldıklnrı Hazineden taksitic satın almış oldukları ~ay-
~ayriıııeııkullerin be- riınenkuller bedellerinden küsur kalan hor~la

dellerinden kalan rını tesviyPy<' ınııli iktidar·lan ıniisaid olıııadığııı
barçlarının affi ve- dan n• Psası·ıı lıuıılaı·ı vaktilı• pek fahiş bedel 

i yahud tecili. i lı• s:ıtııı aldıklarıııdıııılıulısilc küsuı· kalan borç
larmın affi ve lıu ıııiiıııkiiıı değilsp tecili talebini 
Jıavi Said Ahdi ve arkadıışları tarafından Siirt
tı•ıı Yüksek HPisliğı• sıııııılaıı t<•lgraf ı•ııeüıneııe 

VPrilıııı•klP Mal ip> \'l'ktıiPt iııc giiıııl<•ril-nıişti: 

U elen kıırşılık okııııdu n• i Pa hı g(iriişüldü: 

Hazinedl'n satııı alııınıı ıııallaı· lwd~·liıHl!'ıı ka
lım lıuı·~lu rııı affiııe dair kanuni bir hüküm ol-
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1 maması itibari!<' t~lgraf sahilılerinin bu husus

taki dilekh·ı·iııin tı:rvi<·iııc imkan olmayıp ancak, 
ahiren intişar eden 3031 Mayılr kanuna bu gihi 
malları Hazineden satııı alanlar lehine bazı ku
yud ve şurut altmda tecilc aid hüküm koııul

muş olmasma ve ~aid Abdi ve arkadaşlarınlll 
aldıkları mallar, lıu kanunda gösterilen kuyud 
ve şuruta tevııfuk ediyorsa im hükümden istifa
deleri tabii bulunduğuna binaen bu husuMta ma
halli defterdarlığma müracaat etmeleri husu
sunun keıı(lilerine tebliğine karar verildi. 

Karar l\o. K. Tarihi 

981:! 30 - IV - 1937 
1 - --- ------ --~--~------,--------------~---------~- ----

1800 Ali Riza Engin. i Vazife başmda uğ- ' Maliye vekiiletine merbut 100 lira ücretli tah-
1902 ~!aliye bakanlığı sa- raml.\1 olduğu hasta- rir ve tatbik müfettişi ikPıı vazife esnasında lıas-

bık tahrir ve tatbik lığın tedavi ettiril- talanarak ciğerlerinden malfıl kalmış ve bir sa-
2562 müfettişi. mesi. natoryomda tedavisine de tabibler tarafından ra-
2434 İstanbul. porla lüzum görülmekte bulunmuş olduğundan 

Boğaz içinde kireç bahsile meınurin kanununun 84 ncü maddesi-
burnunda. nin (D) fıkrasile maaş kanununun 13 ncü mad

desi hükümlerine tevfikan memurlar gibi veka
letı;c tedavi ettirilmesini isteyen Ali Rızanın 
Yüksek Reisliğe Runmuş olduğu arzuhal encü
mene verilıncklc Maliye vekaletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okıındu ve icabı görüşüldü: 

Ali Hıza ücretle kullanrlmrş ve binaenaleylı 
memurin kanununun birinci maddesinin ikinci 
fıkrasında yazılı olduğu üzere memur sicillinde 
mukayyed bulunıııayan ve memur hukuk ve sa
lahiyetinden müstefid olmayan müstalıdemler 

zümresine dahil bulunmuş olmasma ve nıenıurin 
kanununun 8-! ncü maddesinin (D) fıkrasrıuıı 

hükmü ise sicilli mahsusunda mukayyed olan 
ve memur vasfınr haiz bulunanlar hakkında tat
bik edilmekte olduğu gibi maaş kanununun 13 

ncü maddesinin 2 ııei fıkrası da vazife esnasrn
da bir kaza neticesinde hastalanarak vazifesi ba
şına gelmeyenlerin ancak ücret ııoktasrııdan me

murlar gibi muameleye tabi tutulmakta bulun
rnasınıı ve müstahdeınleriıı Devlet tarafından te
davi ettirileceğine dair kanuni hir hüküm olma
masma binaen Ali Rızanm dileğini yerine ge-
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Arzuhal huliııası Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
.Armıhaı· verclııeri.ii 
adı, sanr ve otur

dukl-ıı-r y!'r 
··~=-=:=!.~= 

1 tirmcğc imkiin görülmemiş olmakla keyfiyetin 
kendisine bildirilmesine karar verildi. 

1 
1 

Karar No. K. Tarihi 

989 30- IV- 1937 
1 

-- ------~-- -------:-~--- ------!----------------------------

639 : Sırrr. Verilen evin 
2119 

1 Oroztlilııık civarmda ' alınma.~ından 
tuhafiyeei H. Hüs- yet. 

900 ; nü nezdine. 
3601! Adana.. 

~901 -1 
2010 ! 

ı 
ı 

.ı 
i 
1 

ı 
ı 
1 
ı 

geri 
şiıka-

Elindeki tasfiye vesikasına mahsup edilmek 
suretile Seyhan vilayetince 650 lira kıyınetinde 

, naınrııa bir ev tahsis edilıııiş ise de bu tahsis işi
' nin Maliye Vekilietinin itirazı üzerine iptal 
edildiğinden ve saireden hahisle şikayette bu
lunan Sırrımn Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 

' arzuhaller Encümene verildi. 
Bu iş hakkında cereyan eden nınhabere üze-

' rine Sıhhat ve İçtiınai Muavenet Vekilietinden 
son gelen karşılık ınünderecatına göre bu mu
badile bilahare tahsis edilmiş olan ev ve tarla 
ile nrsıf dükkandan, evin ıııetruk olmayıp yer
lilerden birisinin tasarrufu altmda bulunduğu 

[ gibi tarla ve msıf dükkamn da daha evvel baş
. ka mubadillere teffiz edilmiş olmasmdan dola
yı teffiz kararı hükmünün tatbikına imkan ol 
madığı ve bımun üzerine kendisine 80 lira kıy 
metinde bir tarla ile geri kalan 1438 lira istih
kakrna karşı tasfiye vesikası verildiği anlaşıl

mış ve şu hale göre Sırrı hakkında yapılacak 

bir muamele kalmamış olmakla keyfiyetin ken
disine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

990 30 - IV - 19:37 

--ı----· .. -.. -·---- ··-· ------------ -· --- ----
1738 Dikran Papazyan 
1831 Devlet demiryolla-

rı sabık hfı.sılat nıe

muı·u No. 175 
İstanbul. 

35 senelik hizmeti-
ne karşı tekaüd maa
~ı bağlanması. 

35 sene Anadolu demiryolu şirketinde çalış
mış olduğundan ve hiznll't müddeti Devlet De
miryolları memurlarının tekaüdü için kabul edi
len şeraite tevafuk ettiğinden bahisle kendisi -
nin bunca senelik emeğine mükafaten tekaüd 
man~r tahsisini isteyen Dikran Papazyamn 
Yüksek R.eisliğe sunmuş olduğu arzuhal Encü
mene verilmekle Nafıa Vekilietine gönderilmiş
ti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Devlet Demiryolları idaresinden tekaüd ma
aşr alabilmek için bu idare büteesinden aylık al· 
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Encümcn karan ve ne sebepten verildiği 
;..:_ --~~~~~ı !:,~-=~.:...~~""""=*== ..... .._='=! -- --------~--~~~---"·~-

ı kaüd saııdığına dahil olması kamınen ıııe~rut ol-
1 ·ı· ,. ması, sicilli mahsusa kayıdlı bulunulması ve te-

ı. masma ve arzuhal sahibi ise bu vasıfları haiz 
ı bulunmamasma ve sandığın tesisinden dört 

_ ~ __ ı1 sene evvel de ikramiyesini alarak bu idared<>n 
1 ayrılmış olmasına göre kendisine idarece teka-
1 

1 üd maaşı tahsisine kanuni imkfm olmadığınlll . t Dikran Papazyana aniatılmasına karar verildi. 
:j Karar No. K Tarihi 

1 991 30- IV ;1937 
' 1859-' -lbrı;hiı~ı-}~t;r;~~--- .. ı -Rıırsıı h-eycli-~~~;h
.1966 Kozyatağında No. 40. 

1 
susasmca hakkınıla 

İstanbul: }~ren.köy. · verilen karara itiraz. 

Bursa Heyeti mahsusasınca askrrlik nislwti
niıı kesilmesine itirazım ve buııılaıı dolayı kesil
miş olan tekaüd ınıaaşınm yeniden tahsisini iste
yen Yafıı alay kumaııdanlrğnıdan nıütekaid al
bay İlırahimin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 
arzuhal encümene verilmekle okundu ve icalıı 

görüşüldü: 

:ı 
1 

34t:""ı:-:Ah~~ F;~. 
-361-, Ha8anoğlu. 

Muradiye Kayabaşı 

kazİnolu lbahçe so
Imk No. 2 
Bursa. 

·i 
! 

ı 
i ,, 
i 

l 
'··.•! 

r 
[· 

1 

ı. 
i 
ı-

Heyeti malısusMa ittihaz edil<'n kararlarm 
encümenimiz tarafmdaıı tetkik ve nakz<'ılilemi
yeceği Yüksek Meclisin 352 numaralı kararı ik
tizasrndan bulunmasma mebni arzuhali hakkm
da yapılacak nınarnele olmaılığıııın lhrahirııe aıı
latılmasma karar verl'ldi. 

Karar No. K. Tarihi 

992 30 - IV - 1937 

B;;:;~- --~llAyeti~d~-~---- K~~disi ask~rii~i~i-;apmış olup, Bursa vi
ibiı· işe tayin edilme- ' la~·etiııd•· ht•r tarara ha~ \'lll'llnğu hnlılı· hir işe 

si. alınmaıııış olduğundan ve çoluk çocuğunu ge
~indin·miycrı'k müşkül hir vazi,vl'tte kaldığın

dan hahsile hir işe alıııııwsı Ahmed Fe,vzi tara
fından Bursadan Yüksek Reisliğc sunulup en
cünımc veril<'n arzuhaldl' istenilmektedir. 

Bu gilıi talebler csasen cn<,Üıııeııi alf1kada ı· 
ctııH•nıcklı· lH"r·aheı· aı·zuhal usıılen Dahiliye V('

kıllı,tiıw gönderilmişti. 

C:elcn karşılık okımdu ve icahı giirüşüldü: 
\'ila~·ı•tt,ki daire w nıücsses<'l<·rdr ıııüııhal 

vazife bulunıııadığrndaıı kendisine şimdilik lıir 

iş verilmemiş ise de a~ılıwak işlerden lıirisine ta
yin edilereği anlaşılmış olmakla vila,v<'te ınüra
caatla takİlıatta lnılunıııasınııı Feyziyc bildiril
mesine karar v<'rildi. 

Karar No. K. Tarihi 

993 30- IV- 1!137 
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Arzuhal verenle::·nı~ 
adı, sam ve ot ır. Arzuhal bulasası 

duklan yer 
Encümen kararı \'C ne sebepten nrildiği 

.. --~~---~~ 

!517 1 Memed 
·160li AıbdullaJı.oğlu. 

1 
Cezaevinde mahkum 

i Simavm Cuma M. 

Mahkemece hakkın- ı 
da verilen hükmün ı 

ikanunsuz olduğun- ' 
dan şikayet. 

Kendisine isnad edilen bir haksızlık vakasın- · 
dan dolayı mahkemece verilen kararın haksız 

ve kanunsuz olduğundan bahsile hatayİ adiiye 
matuf olan bu kararın incelenerek nındeletin · 
tecellisine dela.let edilmesi hakkında Abdul- · 
lah oğlu Memed tarafından Yüksek Reisliğe 
sunulan arzuhal encüınene verilmekle Adiiye 
vekiHetine gönderilmişti. 

1 '· l Simav. 

ı 
ı 
.ı. 

.. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: · 
Memedin geceleyin kapıya anahtar uydura

rak eve girmek suretile yaptığı hırsızlıktan 

bir sene üç ay mahkum olduğu ve maddi de
lillere istinad eden hükmün Temyiz mahkeme
since de tasdik edilerek katiyet kesbettiği an
laşılmış ve işte bir kanunsuzluk görülmemiş 

olmakla arzuhali hakkında yapılacak ınua-

1038 
985 

ı 
1 

mele olınadığrnııı 
verildi. 

Meınede anlatılınasına karar / 

Karar No. K. Tarihi 

1 ı 994 30 - IV - 1937 

Halil ~oğu;-- --~ı-;i~:i~~:-- ikamet~-~---As-ı-ls-ı~-:b_e_b_le-re-i-stina-d-ede:~~;~~n-ı_ü_n_ 
Tepebaşı No. 38 ev- i memur edildiğinden 1 kurbanı olarak Bileeikte ikamete memur E-dildi- ·, 
de. lı' şikayet. ll ğinden ve saireden bahsile bu haksızlığa nihayet ,: 
Gazi Antep. verilmesini isteyen Halil Soğuk inızasile Yük-

ı sek Reisliğe sunulan arzuhal encÜmE>ne vcı·il-

1 mekle Adiiye vekilietine gönderilmişti. 
Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Halil Soğuğun, görünen lüzuma istinaden 

Heyeti Vekile karile Bilecikte ikanıı-te mrıııur 

edildiği anlaşılınasına göre başka bir mahalle · 
nakline imkan olmadığının kendisine bildiri!-

f

l mesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

j 995 30 - IV - 1 937 
ı_ .. ___________________ ,,----~-----------------~ 

1729 1 :Memed Atreı. 
1822 Mütekaid. 

Tekaüd ay~arı~-1 Memed atrcı imzasile Yüksek Reisliğe sunu-
i artıtınlması:. lup encüınene verilen arzuhal okundu. Bu 

arzuhalden aıılaşıldığına göre Memed Atrcı . 
eskiden tekaüd edilip te milli sa va~ ta da ı;alış

mrş olaniann yeni tekaüd kanunundan isti
fadelerini bu mütekaidler narnma istemektedir. 

Adana. 

İcabı görüşüldüktc: 
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Arzuhal lıulfıı;ası Eııciiınen kararı ve ne sebepten veril<liğ·i 
Arzuhal verenlerin i_ 
adı, sam ve otur-

dukları yer 
'-=====~==~~~= .----~--=-------~-~~""--=~~~~ 

-------·--------------·--
Nurettin Temel. ! Ü(} senelik maıhlı:il-

:MollasiyaJı. mahalle- : miyetine aid m~a
sinde mütekaid ibin- rının verilmesi. 
ba.şr. 

Trwbwn. 

Re is l\L M. K atih 
i rtlsun lstaıılıul Samsun 
'\ökmen Z. Karmnursal JJ. Ulaş 

)o ruh Çoruh Denizli 
Aleyüz 1. Kurtkan Şrfik Türsan 

Sıvas Siird 
)ztekin Erdrnıgi/ Ş. Sü.<oy 

·Mülga 1325 tarihli askeri "tekaüd kanunu-
na tevfikan bağlanmış olan aylıklarm bıı 

gün meri olan 1683 numaralı kanuna göre tadİ
line kanunen imkan bulunmamış olmakla key
fiyetin Memed Atıcıya· aniatılmasına karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

996 30 -- IY - l!l37 

Mütekaid Binbaşı Nurettin Temel tarafın
dan Yüksek Reisliğe sunulup encümene verilen 
arzuhalde: Üç sene kalt>lıentliğe mahkfım olmak 
suretile askeri meslekten ayrılmış is!' de bilfı
hare beraet hükmü almış olduğundan bahsile 
bu müddete aid açık maaşlarının verilmesi 
istenilmektcdir. 

Arzuhalin M. M. vekaletine gönderilmesi 
1 Üzerine gelen karşılık okuııtlu ve icabı görü
i şüldü. 

l
l Nurettin Temelin Şfırayi devlete de müra

caat ederek davasınııı rüyet edilmekte olduğu 

j anlaşılınasına ve Şfırayi devlet Deavi dairesi 

ı kararlarııırn kati ve nihai bir mahiyette olduğu 
l Yüksek Meclisin 803 numaralı kararile teyid 

1 

buyurulrrıasr itibıırile oraya intikal eden bir 
işin ayrıca encÜmPnimizce de tetkikiııe iıııkaıı 

lıulunmaınasma binaen eleavi dairesinden bu 
husus hakkmda sadir olacak karar neyi tazaın-
m,un ederse o hükınün tenfizi zaruri bulunduğu
nun Nurettin Temele anlatılınasma karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

997 30 - IV - 1937 

Antalya Balıkesir 

T. Sökmen ll. Kararı 

Gümüşane 

Ş. Erdoğan 

Bursa 
M. Fehmi Gerçeker 

Ordu 
lsmail Çamaş 

--.. IISIISI>O<I ____ _ 

T. ll. jf .1/ .lillt/J,II/,1 
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ARZUHAL ENCÜMENI 
. 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

auı, sanı ve otur
dııkiarı yer 

l:l~6 . A .• \.car, 1hni 1ı1ıstı.k 
9:3~ -:ve Ar. 

1770 

1H60ı 

i M<'l'kez ımlıiyesi fır
! ,ka idare reisi. 

1 

1 

Kalecik. 

Nuri Kırkkavak 
Sadettinoğlu. 

Uzunköprü Rıza ma
. hallesinde eski vari-
dat kaUbi. 
Uzunköprü. 

-~Sayı : 26 ·-

8- V 1- 1937 Salı 

Arzuhal hnlasası 

1 Kalecik kaymaka- ' 
: mmın uaulHüz olarak 

kiiyliiye angarya su
: rrtilc yol yaptırmak

ta olmasından şika

yet. 

Sl~b~bsiz olarak vekil.- : 
!ct emrine almdrğm
dan ve bir vazifcye 
tayin kılmmadığm

dan şi:kaeyt. 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Kalecik kaymakamı Rağıb Savaşm Ka~

cik - Konur yolunu, meclisi umumi üç senelik 
pı·oğı·ama clahil dtiği hald<' aııgarya sıırPtile 

ve köy yolu olarak köyliiy<' yaptırl1ığmdan lıah
silc şikaycttc bulunan Avni 1ılıstık ve arka
claşlarırıııı Kalecikten Yüksek Rl•isliğe çektik
leri telgraf eııtcümene verilııH'kle Dahiliye ve
kaletine gönderilmişti. 

Gelen karşıirk okuııdu ve icabı giirüşülclii: 
Yaptrrrlclrğı telgrafta ya~ılı olan yolun 

üç senelik proğraına dahil bulunan ve henii~ 
giiz••rgi\hı biiP tesbit edilmemiş olan Kalecik· 
Koııur yolu olmayıp, göriilen lü~üın üzerine 
çocuklarm köy okuluna gidib gelmelerini tr
min için köy kanununa göre yaptırılnıış lıir 

tesviyeden ibaret olduğu anlaşılmış ve şu hale 
göre Avııi Mistık ve arkadaşlarının şikayetle

rinde bir isalıet görülmemiş olıııakla hyfiyl'liıı 

kcııdil<•riııc bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

998 3- V- 1937 

Uzuııkiiprü varithıt kıltihliğiııde rııiistahdcın 

ihn mıılmüdiirüııiiıı şahsi husııııwti dolıı)·ısilc 

sehelısiz olarak v<•kfı]pt t'nıı·im· almını~ ve lıir 

hizmt>te tayiııi lıaklmıdaki ıııürac·aatlcr·iııdt·ıı de 
lıir netice ~ıkmııııuş olduğundan hahsih· şikfı

yctte hulunaıı Nuri Kırkkavağın Yüksek Reisli
ğe sunmnş oldıığıı arzuhal Ptwiinwnc verilmek

h• l\la 1 iyt~ Y('kfı Jetine giinılerilmişti. 

Gelen karşılık oknııdu ve icabı giirü~üldii: 

Nmi Kırkkavağııı ıııcıııuriyct vazifesini lu-
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Arzuhal lıulasası 
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

1 yıkile ifa edememesinden dolayı vekiılet enırine 

almarak vaziyetine güre 2919 sayılı kanunun 
meriyet tarihine kadar kendisine vckiilet emri 
ınaaşı verildiği anlaşılmış ve hakknıda tatbik 
edilen muamelenin kanunun halışettiği saifılıiye

tc miisteniıleıı mcrciinee yapılmış olmasma ve 
esaspn memur tayin ve istihdamı da yine merci
inin takdirine ınuallilk husıısattan bulunmasma 
göre bu arzuhali lıakkmda enciimence yapılacak 
muamele olıııadığınrn Nuri Kırkkavağa lıildiril

nıcsinı> karar verildi. 

' 
Karar No. K. Tarihi 

: 1 
999 9- V -1937 

-·-i·----------·----ı--------ı--

1851 ! Ali Rnııa.- i Haizneden satın al- 193~ s!'nı>sinde Hazineden satın almış oldu
ğu hanenin ~5 - III - 1931 tarihinden sonra sa
tılmış olınıısından dola;~rı 2222 numaralı kanun, 

1 
taksitlerini tc~ilc ti\hi t.utınaınış olduğundan ve 
taksitleri wrnıekte nıiişkiililt çektiklerinden halı-

1958--' Topalalioğlu. i dığı evin taksitleri-

ı 
Tmbzon. nin tccile tiibi tutul-

ma.s:ı. 

ı 

. ı . 

sil c h iç olnıa7.sa yeni ~ıkacağını haber aldığı ka-
nunda bu gihi gayrimenkul taksitlerinin de te-
cilc tftlıi tutulmasının teminini isteyen Ali Rıza
nın Trabzonıla n gönderdiği arzuhal ent'iimenc 
verilı!l(•klP Maliye ve~alctinc gönderilmişti. 

(ieJpn karşılık okunun ve i<'abı görü~üldii: 

Ahiren nwriyt•t mevkiine g-irPn 3031 sayılr 
kanun, 1771 mııııaralr kanuıııuı ıneriyctindcn 

evvel taksitic satılmış olan mülıadil emvalinin 
taksitlerini ihale tarihinden itibaren yirmi se
nelik tecilc til.bi tutmuş olmasma giire ondan 
sonı·n satılıınş olan gayrimenkul taksitlPrine bu 
kantın hiikıniiniin ü•şnıili ve lıinacnaleyh Ali Rı
zaııııı Inı husustaki dileğinin tervici iınkftıı da
hilinde g-iiriilnwıııiş olmakla keyfiyetin kendisi
ne anlatılınasma karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1 
1 

---·ı-----------------·--------- -----------1------ 1000 3- V -1937 

_42!)9 ·1 Salihlıattin Keskin. Asker için taahhıiid 1 

7707 :\Tiiteruh.hid. ettiği makarnaya aid ı 

1 A<l.alar çarşısında. buğdayı koruma ver- 1 

1 !zmit. gisinin kendisine tah- ; 
1 milinden şikayet. i 

Adapımtrındaki 6H ll<'i pi,vadc alııyıııa veril
mek iizpn• taahlıiid etmiş olduğu makarnayı csa
sı•n piyasadaki fiattt'n <:ok noksaııii<• vermekte 
iken lıir dt• sonra<laıı ~ıkan kaııuınm cnırettiği 

resmin de kendisine tahmil edilmesi yüziin<l.en 
çok zarar gijrdüğünden ve sonradan çıkan bir 
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Arzuhal verenlerin 1 

adı, sanr ve otur
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Arzuhal hu18sıı.sr 
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

! kanun hükmünün nıütekaddim hadiselere tat
bikı doğru olmadığından bahsile şiklıyctte bu

i lımaıı Salahattİn Keskinin Yüksek lkisliğc sım
muş olduğu arzuhal eneüınene verilmekle Millt 
l\1üdafaa vekiıletinc gönderilmişti. 

Gelen karşıılk okundu ve iralıı görüşüldü: 

::lalalıattiıı Keskiniıı, arzuhalinıle bahsettiği 

vcı:ıgi, buğdayı koruma vergisi olup, gerçi bu 
\"ergi kendisite aktedilen mukavelenameden son-
ra ilıdas edilmiş ise de bu mukavelenamenin bir 
maddesinde (Taahhüdün de\·amı müddetince 

hasbclic·ah yenidcıı tarhedilecek tekalifin müte
ahhide aid olduğu) surette bir kayid ıncvcud 

olduğu aıılaşılma.~ma göre bu verginin kendisi
ne talımili doğru olamıyatağı hakkındaki iddi

ası yerinde görülmemiş ve biııaenaleyh ınukave- _ 
ledcki bu sarahat karşısıııda bu dilcğiniıı yerine 
getirilmesine kaııuııcn imkan Jnılwıınaınış olmak-
la keyfiyetin bu suretle ~aliıhat.tine Jıildirilınesi

ne karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1001 3- V- 1937 

------~--ı----------------------------·----

Halid. ' Berat ettiği halde Sürmene eski orman muhafaza memuru Ha-
Sürmcnc orman mu
hafaaz memuru. 
Tüccar Tufanoğlu 

Y almb nezdinde. 
Traıbzon. 

memuriyete tayin lid tarafından Yüksek Heisliğe sunulup encüıne-
cdilnıediğinden şi- ne verilen arzuhalde: hukkıııda vuku lıulan iı;-

kiiyet. nad üzerine vekalet emrine alınarak ıııuhkeıne
ye sevkcdilmi§ ise de yapılıın rııuhakeıııesi neti
cesinde Jıeraet etmiş olduğu halde henüz hir va
zifeye tayin kılınıuadığındaıı bahisle şikfıyette 

bulunubnaktadır. Bu arzuhalin Ziraat vekiile
tine gönderilmesi üzerine gelen karşılık okun
du ve icabı görüşüldü: 

Halidin ahiren Bayburt kazası orman muha
faza ıııeınurluğuna tayin kılınarak işe başlattı
rılmış olduğu anlaşılmış ve hu suretle dileği ye
rine getirilmiş olmakla keyfiyetin kendisine bil
dirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1002 3- V- 1937 
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Arzuhal verimlerin 1 
g. z , adı, sam ve otur- Arzuhal hul8sası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
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1781 Seyide. i Kesilen yetiın maa- Edirnenin Yunanlılar tarafından istirdadı 
JHRO Ş<ihid .Ali Osman ka- şının tekrar O:ıağlan- üzerine llulgarislaııa geçmesi üzerine şehid ko-

2850 
2997 

rısr. ması. casmdan ımıhassas yetiııı maa~ınm kesilmiş 

Hacıhoşkadem ma- olduğundan ve lıu kerre ana vatana aHietle lıu 

ihallcsinden. maa~ın verilmesini istemiş ise de verıııediklerin-
Edirne, den bahsile şikayet te lıuluıuın Heyidenin Yüksek 

Heisliğe sunmuş olduğu arzulıal, encünıeııe ve
rilmekte M. M. V ekaletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icalıı görüşüldü: 

Kocasımlan muhassas maaşım almakta iken 
llulgaristaııa gitmesindeıı dolayı lıu maaşı kesil-

olan Scyidl•niıı Lozan muahcd\!Si mucilıiııce iki 
Sl•He zarfında hakkı hiyarmı Türkiye lehine istimal 
ilc ana vataııa gelmeyilı l!J::l4 seııesiııde yani nıu
ahedeniıı akdinden uıı lıir sene sonra gelmiş ol
duğu aıılaşılıııasma lıinaen kesilen maaşımn tek
rar lıağlanıııasma kanuni imkan gürüllllemiş ol
makla keyfiyetin kendisine lıildirilıucsiııe kamr 
verildi. 

Kamr No. 1<. Tarihi 

1003 3- V -1937 

Hasbi Gürpmar. , Şurayi devlet kara- j Üç aylık maaşmm verilmemesinden dolayı 
Birinci asliye ceza ' rının tctıkiki. ' .Adliye vekilieti aleyhine açtığı davanın reddi
hakimi 
Balııkcsir. 

ne dair Deavi dairesince ittihaz olunan karar-
I ila kanuni lıir isalıct görmediğinden bahsile bu 
kararın tetkikile hakkının verdirilınesini iste
yen Balıkesir Birinci asliye ceza hii.kiıııi Haslıi 

Gürpmarrn Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal 
encüınene verilmekle okundu ve icabı görü
şüldü: 

Şfırayi devlet Dea vi dairesinin kazai vazife gö

ren ınüstakil mahkeme ~~fat ve salfıhiycti ile ınü
cehhez olduğu Yüksek Meelisin 803 numaralı 
kararile teyid buyurulnı:uş olmasma göre ora
dan sfıdır olan kamrlarm cııeüıııcniıııizrc tctkik 
ve tadiline imkan buluııaınaımş olmakla keyfi
yetin Hasbi Uürpmara anlatılınasına karar ve
rildi. 

]{iarar No. K. Tarihi 

1004 3- V- 1937 
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ı> , Arzuhal verenlerin 

~ z i adı, sanı ve otur- Arzuhal hulasası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
[ 1 duktan yer , 

..ı13:::.8=0~=R=~=fi=k--B;~;~e~~~~ ! Hakk;;d;;ki=~n;~;i=c~-=1336~~j~;de -~~t~;,~~i-d~-~ı~lis--;ı~kt~J~inden 
1447 Fmdrklı Ciliangir malıstısa karannın neşet ettikten soma İstanbuldan hareket eden 

j 

Özoğlu sokak No. 2. i kaldırılması. bir heyet rt>fakatinıle Zoııgulılağa gitıııiı;ı olıııa-
İstanlbul. _,. srııdaıı dolayı He~·eti malısusa(•a bir daha Dev

let lıizıııetiııde istihdam eılilıııenwsiıie karar ve
rilmiş olduğundan bahsile haksız olan hu kara
rın kaldırılıııasıııa dair Hefiğiıı Yüksek Ucisli
ğe sunmuş olduğu arzuhali eııeüıııcııc vcrilnwk
le oku n du ve icabı görüşüldü: 

Bu gibi Heyeti mahsusa kararlarınııı eıl<'Ü

mcnimizcc tetkik ve nakzcdilenıeyeceği Yüksek 
·Heyetin 352 numaralı kararı iktızasındıın bu
Junmasına mebni bu arzuhal lıakkrııda encüme
nimizce bir muamele yapılmasma imkan olma
dığının Hcfiğe anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1005 3- V- 1937 

--·ı---~ 
472 l: Emine Taliıt YüzaJı:. Fa1.la vergi istendi- i ·----;:;ı:~eyind~-:~~!!arrı;- ~;du~~~-~:~::-
-500- Beylel'lıcyinde Yalı-

lar caıldesinde No.51. 1 

İstanbul. 

ğindcn şildyet. i bahçesi i<;:in kendisinılen fazla vergi isteJiklerin
I den ve bunu istihsal için kocasınrıı eşyalarını 

1

. lıacze kıyanı ettiklerinden ve saircılen lıahsile 

hu vergi meselesinin tetkikıııı lıavi Emine Tali'ıt 
Yüzakın Yüksek Heisliğc sunnıuş olduğu arzuhal 
eııcüınene wrilmekle ::llaliyc vekilietine giinılc

rilınişti. 

Gelen karşılık okıınılu ve icabı giirüşüldü: 

Arzuhalde fazla istcııilıliği idılia edilım ver
gi, Emine Tali'ıtın nıutasarrıf olduğu binaımı 

bah~csi olamk kullanılan ve lıinaııııı mütcınnıi

ıni mahiyetinde olan yer olup, Jıunun, 1837 
sayılı bina vergisi kanununun 12 nci ve njzanı
naınesinin de muvakkat 5 nci maddeleri ınıı

cibiııcc 1931 scııcsinılen itibaren 1331 senesinde 

kayiılli 73[) lira kıymetin altı misli olan 4 410 
liranın % 10 u, safi irad olarak mütcnınıinıi 
hulundnğu lıiııaıım safi iradına zaınmedilmek su
rctilc vergiye tfıbi tutulduğu ve bu miktar üze
rinden tahakkuk ettirilen 176 lira 40 kuruş ver

ginin tahsiline kıyaın edildiği ve yapılan hu ta
hakkuk ve tahsil muamelesinin kanun ve ni
znınname hükümlerine uygun bulunduğu ve ar
zuhal sahibinin iddiası vcçhile kendisinden ha
ciz yolu ile para tahsil edilmediği anlaşrlnuştır. 



Arzuhal verenlerin 

-
z 1 adı, sanı ve otur-
-~ dukları yı'r 
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Arzuhal hu!~--_L~~~m~~-~~~ ve ne sebepten verildiği 
1 Esa:sen tarhedilen vergiler hakkmda vatandaş

larm itirazları varsa bu itirazları hakkında ka
nunun tayin ettiği müddet zarfında dererat iti
barile merciierine müracaat hak ve salahiyeti 
kendilerine verilmiş olmasına ve tatbik edilen 
mnarneledc de bir kannıısıızluk görülıııemesinc 

lıinaen encüınt>nr<' lnı hıı~ıı~ta yupılaı·ak mu
amele olmadığıııın Emine Talat Yüzaka anlatıl
nıasma karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

ı 1006 3 -V- 1937 

D3 ~ ~~~:e. -------- --~ Ş~id-:l~n Se~t~~-ılıtikl~l mücadelesinde aldığı yaradan vefat 

32 Hacıbayram Boyacı dolayı maaıı bağlan- i eden Servetten dolayı kendilerine yetim nıaa~ı 
çıkınazı No. 25. mamasrndan şiikayet.llıağlaıııııaıııusı üzt>riııe ınahk<'ıneye ınüracaatle 
Anıkara. iliını alınışiarsa da ihlınr da tenfiz etmedikle

1 

rinden bahisle ~ikilyette bulunan Servetin karı
sı Şerife ve kızı Bıninenin Yüksek Rcisliğe 

sunmuş oldukları arzuhal eneüıııene verilmekle 
M. M. vekilietine gönderilmişti : 

O elen karşılık okundu ve icabı görüşüldü : 
Arzuhal sahilılerinin bilahare Devlet ŞUra

sına da müracaatla Deavi dairesinden lehleriııe 
karar alınalarma mebni kendilerine yeti·,,ı ma
aşı tahsis kılındığı anlaşılmış olmakla keyfiye
tin Şerife ve Emineye bildirilmesine karar ve
rildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1007 3- V- 1937 
1 1 -·- .... -- -··- ___ :--------.. -ı--

59 r Ahmed Hamdi. tnJıisarlar idaresin- , Mardin tütün idaresi yaprak ambar memuru 
~ Mardin tütün inlıi- ce haksız yere açığa , iken vekfıleten ifa ettiği satış memurluğundau 

!IQr eski yaprak tü- , çı·karıldığından brulı- tevhit dolayısile açığa çıkarıldığrndan ve buna 
tün nınhar memuru. ııile bir menıuı·iyet" ilmi! ve müessir olan isnadatm ise yerinde bu-
Tokad. tayini. lunmadığmdıın bahisle hir memuriyete tayinini 

İstiyen Ahmet Haındinin Yüksek Reiııliğe sun-
muş olduğu arzuhal encümene verilmekle Güm
rük ve inhisarlar vekaletine gönderilmişti. 

Gelen karşılik okıındu ve icabı görüşüldü: 

Ahmet Haındinin, inhisarların tevhidi dolayr
sile tetkik olunan vaziyeti, açığa çıkarrlınasmı 
istilzam ettiği ve sonradan da sahte senetlerle 
veresiye mamuliit verdiği anlaşılmasından dola-



,_ 
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Arzuhal verenlerin 

adıdu~: v;e~tur- ~--~:.: ~=.k1 -E~~nc~u"~m~e=n~k~a~r=an ve ne sebepten verildiği 
yı yapılan kanuni takibat soııııııda lüzumu mu
hakemesiııe karar verilmiş ise de ımçunun af 
kaıııınuıınıı ~iimulüıw girdiğinden takibata de
vam olunamadığı ve daha sonra da ıııeınuı·in 

komisyonunca hakkrııda azil kararı verildiği gi-

1 bi tahsil edilmiyen idare hukukunun temini 
için de lazım gelen muameleye tevessiil olun

' duğn ve bu vaziyet kar~ısında kendisinin tı•v-

1 hit edilen iııhisarlar teşkilatma alrnmasrııa dai
resince imkan olmadığı anlaşılmış ve esasen m!'

mur tayin ve istihdamı merciinin salılhiyetinc 

mevdn huHusattan olmasına ınelmi bu arzuhal 

hakkrııda eneiimenc·(' yapılaeak muamele giirül
memiş olmakla keyfiyetin Ahmet Hamdiye bil
dirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarilıi 

1008 3- V - 19:H 

-[---_ . ---------,----------·ı----------~-----
Haydar ve Ar. ; Hazinedan satın al-

1 
1929 Ye 19:31 senPieriııde fahiş hedellı·rle Hıı

Yavuzlu köyünden. : dıkları arazi :borçla- i zineden sntnı aldıkları arazinin bir kısım taksit
Şavşat 1 rını HI'PtııPdikiPriıı- ; Jı.ı·iııi Y<'l'l'llll'diklPriııı!Pıı hahsiiP :.!:i02 sa~·ılı ka-

l den 2502 sayılr ka- ınından istit'ad1• C'tnı .. J,•ı·iıH• ıııüsaad .. oluıııııasıııı 
1 nundan istifade etti- istt•yı·ıı Haydar n Hüseyiııiıı, Yıl\'ll?. köyüıııl1•ıı 

; rilmeleri. Yüksı•k Reisliğc suıııııllş olduklun aı·zuhal cncü-
nıeıw Yerilnıt•kll• Mııliyl' YPkfıll'tiıw ı,riiııılcril-ıııi~ti. 

<lcleıı karşılık okullllll n icahı göriişülılii: 

Haydar n• Hüseyiniıı haklarında tatbikını 

istedikleri kııııım Kars, Bayazrt, Brzunıııı YI' 
(.'nnıh Yiliıyl'tlerinde ıııulıacir V(' ıııültecileriıı 

yed,•ştirilııH•siııc ve yerli ~ift~iiPriıı topraklaıı

ılırılııı:ısıııa dair ollllı, lıu ı,rilıiler hakkında tcshi
liltı ihtinı eden hu kanun hiikiiınleriııiıı, müza
Y''de ilc Haziııcı.lcn satııı alınan gayriıııcııknllerc 
t.eşıniliııe ve lıinııeııalcyh lııı husııstııki dih•kleri

nin yerine getirilmesine imkan lıulıınmıımış ol
makla kPyfiyl'tin arznhal sahihleı·iııl' aıılatılıııa

sıııa karar verildi. 

Kanır !\"o. l\. 'l'arihı 

1009 :3-V-1937 
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Arzuhal hulA.sa.sı ' Encünıen kararı ve ne sebepten verildiği 

18371 H~ di n~~. . ~ ~-o~·-ı·.A~rbayanı:. -Hllku;;; r· -A-c7ı>-;-;;~ ~Frukfr~~t-d~lr;~~i;;'l~I~;SI- -Jıa-
1944 Çiçekdağı ilçesi jan- lronağınm yanma- disesinde kendisi de nıalıkenıE>ce nıPsul tutula-

166:! 

1752 

, darnıa kumandam smda kendisinin :mes-' rak tazıninatla mahkfım edildiğinden ve lıalbu-
yüzbiJ.'ill. ul tutulmasmdan ki hu yanğıııda taksiri olmamı!SI haspbile veri-
Çi~okdağı. şikayet. len hüküınde isabet bulunmadığından bahsile şi-

Abdiilkadir 
küçük. 

Kara-

Hüseyin Avııioğlıı. 
Alay 2. S. 6. hcsab 
m<·mııru. 

Hazineden taksitic 
satın aldığı dü!kkfın

lar lıeılrliııden kalan 
lxwrıı !ı<ı;kkında tcs
'hilı1t ~österilmf'si 

wyıdnıd düılclilinlarrn 

gr ri a lrnınası. 

kı1~·cti ve ıbn işin 1etkiki tal~ıbini lıavi Çiçekdağı 
jandarma yüzbaşısı Hamdi tarafından Yüksek 
reisliğc sunulan arzuhal encünıcne verilmekle 
Dahiliye vekiiletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icalır giirüşüldii: 
nu ıncsele hakkında mesuliyct tevecciilı 

edenler aleyhine Hazine tarafınılan a~ılan flava
nın, ııid olduğu mahhnıece usulü dairE>sini!e rii
yet edilerE>k işin Tenıyizc kaılıır gitmiş ol<luğıı 

aniaşılmasına göre mahkE>nıeyf' intikal eılen lnı 
meselpnin Pnciiınmcc tetkikine im.kiin olmadığı
ımı Hamdiye aıılatılnıasıııa karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1010 3 -V - 1937 

Hazincdı•n taksitlı~ ve pek 1 ah iş bedel ile 
~atııı aldığı ü(: ıliikkuıını tıık~itlcı·ini ödeyeme
ııı~siııdeıı dola~' halıasından kalan gayriıııcııkııl
lPt';ııe nıüı·>ıı•:ıııt edilııwkte olduğundan, geri 
kal:ııı hor~ıııııın, dükkiiıı kir<ılarrııı almak ve 
ıııaaşıııııı diirttr> lıiriııi de kcstirııwk veya elin

deki zarar ve zi,,·an ıııazhatası ııııılıtevi~·atı malı

sıılı olmırnak suretile kapatılmasım ve bu da 
olmadığı takdinle ~imdiye kadar vermiş oldu
ğu IHOO lira~·ı istenı<'ınPk ~artilc dükl;fuılarııı ge
ri a lııııııasıııı n•yahııd ıla !ın horeıııı .J.O, rıo se
ıwdc tahsil pı]ilıııek ÜZ<'!'<' tPrilini isteyen Alıdiil
kadiriıı Yüksek RPisliğc sıııınıu~ olduğu arzuhal 
cn<•iiıııPrıc wrilıııPklc l\lali~·ı· vt>kfılctinc g-iiııderil

ınişti. 

Gelen kaı·~ıhl; okııııılu ve ira hı gürii~üldü: 

Bu borcun tcs\·i.H' surl'li Jıakkıııda arzuhal
de taleb cdil<•ıı kola~·lıklarııı giisterilnıPsinc ve 
elindeki Y-arar ve ziyan mazhatasmrn bu hor~
tan nııılısulı cdilnıt'siııc w~·ahııd hıı dükkilıılarrıı 

geri alıııınasıııa mevzuat ınüsaid dPğildir. G<'r<:i 
ahiren nwri,,·Pt ııwvkiiııP koıııılaıı 30:l1 nııınaralı 

kanuıHla, IJaziıwılen ıııal satın alaıılal'ııı lı•lıiPl'i

ne, aldıkları malların ııırıı~eiııe, ııeviııe, satııı 
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği 1 Arwhal hul8saaı: 
==== ===========~==~====================================~ 

1 

1 

ı 
ı 

alındığı tarihe nazaran bazı hükümler konulmuş 
ise de arzuhal sahibinin, aldığı dükkanlar bu 
hüküm dahiline girmemekte ve hinaeııaleyh bu 
kanunda gösterilen kolaylıklardan istifadesine de 
imkan bulunmamaktadır. Mevzuatın ınüsaid ol
madığı her hangi bir şekilde muamele ifası bit
tabi mümkün olmama.~ına ve 2222 numaralı ka
nun mucibince tecile tabi tutulup taksitlerini 
vaktinde Yeremeyenler hakkında talısili cınval 

kanununun tathik kılınacağı da hu kanunda 
musarrah bulunmasma göre mahallince yapı
lan muameleele bir kanunsıızlıık görülmemiştir. 

Buralarının Abdülkadire anlatrlnıasma karar ve
rildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1011 3- V- 1937 

---- ------------------ ----------------------i------------ --------
1506 Hasan Ali ve Ar. 1 Hazineden kira ile 1 Miihadil mallarmilan olııh, Öt<'tlı•Hlwri kira 
1587 Dikmen nahiyesi Ka-

1 tuttukları yerlerin i ile oturdukları ve zerrettikleri gayriın('nkullerin 
racıııbalba köyü ııiha- ~ müzayede ile satılına- bu kerre ıııüzayedeye çıkarıldığrııdan ve kendi-
lisi. 1 ~ına kıyam edilme- leri ise bunları peşin para ilc satın alınağa ınuk-
Gerze. sinden şikayet. tcdir olmadıklarından bahsile hu yerlerin takdir 

edilecek bedel ile kendilerine verilmesini isteyen 
Hasan Alioğlu ve arkadaşlarının Yüksek Reis
liğe sunmuş ohluklnrı arzulıal, cneümene veril
mekle Maliye vekaJetine göııdt'rilmişti: 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Bu yt'rlerin 1771 numaralı kanunla Türk mü

harlillerin istihkakları bakıyı>sine kıırşrlık hıtul
ınuş olması itibarile bedel takdiri smet ile satıl
ınasına kaııuııcıı imkfın yoktur. Şu kadar ki 
hunlarııı h<'rklleri altı taksitte alınmak üzrre 
nıüzayedeye çıkarılmasrıırn ve toprağa muhtaç 
köylerin de ikinci tertib tasfiye vesikası teda
rik ettirilıııek suretile müzayedeye iştiraklerinin 
tE-m in olunmasıııın ve bu suretle kı>noilerinin 

toprak sahibi edilml•sine çalışılma~ınııı vekıi

letteıı Sinop defternarlığına tebliğ edildiği an
laşılnıı~ olmakla o dairede ıııü;,:ayedeye iştirak 
etmelerinden lıaşka yapılacak muamele olma
dığının arzuhal sahibierine aniatılmasına karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1012 3- V - 1937 
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1 Arzuhal hul8.s88I 1 En~ümen kamn ve ne .ebepten verildi~ 
1784 Alımed ve Ar. 1 Köyleri civarındaki ' Bulundukları Domaniç nahiyesiııin deniz

1883 

368 

390 

Dumaııhlıisar köyü ' omanlardan ağaç 

ve diğer ıköyler mm- ' verilmemesinden şi-

I tarları. ı kayet. 
i Tavşanlı. , 

1 

1 
1 
1 

1 

ı 
ı 

l 
- ı--

Rasim. , Malfıliyeti hasebile 
Alımcdoğlu. hakkı: olan maaşrn 

lmaret mahallesin- ' verilmemesinden şi-
den. 1 \kayet. . 
!smailoğullarından. 
Traıbzon. 

den bin küsur metre yüksek olması ve kışı da 
' pek şedit olmakta bulunması hasebile ziraatle 
i geçinemiyerek kanunun balışettiği müsaade 
1 veçhile kendilerinin civar ormanlardan aldık-
ları keresteliklerle ge~imlerini temin ettikleri 
halde iki senedir ruhsatname vermediklerin
den bahisle şikfıyette bulunan o civar köy ihti
yar heyetlerinin Yüksek Rcisliğe sunmuş ol
dukları arzuhal encümene verilmekle Ziraat ve
kiiletine gönderilınişti. 

Gelen 6 - 7 - 1936 tarihli karşılık okundu ve 
icabı görüşüldü: 

Arzuhal sahibierine civar ormanlardan ağaç 
alınaları için bedelli ruhsatname Vfrilmesinin 
vekilietten Kütahya orman müdürlüğüne yazıl
dığı anlaşılmış ve bu suretle dilekleri yerine 
getirilmiş olmakla keyfiyetin kendilerine bildi
rilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1013 3 - V - 1937 

Umumi harbde malul kalmış ve Trabzon as
kerlik şuhesindeki dosyasında, hu ınalı1liyetini 

ispata delfilet edecek mahiyette buhmmuş oldu
ğu halde kanuni hakkı olan malfıliyet maaşını 
tahsis etmemektc olduklarmdan hahislc şika

yette bulunan Rasimin Yüksek Reisliğe sunmuş 
olduğu arzuhal encümene verilmekle M. M. ve
kftletine gönderilmişti. 

Oclen karşılık oku n du ve icabı görüşüldü: 

Rasimin Trah:r.on askeri hastahan~sinılPn al
dığı raporlarda yazrlı, kollarında ve göğsünde
ki eerhi arızalarmın 551 sayılr kanunun em· 

l raz cetveline uygun dcreecele olmadığı Sıhlıat 

ı işleri dairesinin bu habtaki kararmda yazılı ol
. masımı hiıııııwıı kendisine malı'Uiyet ıııanşımn 

tahsisine ve lıinaenalcyh d ilcğiniıı yerine geti
rilm<>sin<' kanuni imkan lıuluııınadığı anlaşıl

mış olmakla keyfiyetin Rasiıııe lıildirilrııesinc 

karar verildi. 
Kurar No. K. 'l'al'ilıi 

1014 3 - V - 19:37 
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i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
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..!. rzuhıı.l h ulıiııa.sı 

413 Hüseyin. 1 Malfıliy~t ınaıışı hıığ- 1 Umumi harpte Galiçya eelılıeNinde almış ol-

·438 

465 

Alioğhı. 

Karatepe Hunıur kö-' 
lanması. ' duğu yaradan malıli kalmış ve lıu lmbtaki ve

' sikalaı· da \'PkiılPlte ın<'\'<'Ud lıuluııııııı~ olduğ-u 
yünden. 
l<'azıloğullarmdan. 

Kırşehir. 

Sadrlı:. 

Abdurraıhmanoğlu. 

Galata Hacnnümin 
malhallesinde Sakız

lar sokak No. 4. 
İstanbul. 

1 

halde .vııptığ'ı ıııüı·at·aa1iill'a ı·:ığ'tıı(•n kaıınııi .Jıak

kı olan lıu maaşııı verilmediğinden şikayet eden 
i Hüseyinin Karatepe Hunıur köyünden Yüksek 
i Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal encümcne veril-
i mekle Milli Müdafaa vekaletine göndcrilıııişt.i. 

1 Gelen karşılık okundu ve icabı göı·üı;ıüldü: 

1 

Hüseyinin Ankara merkez hastanesinden 
' alıp dosyasmda mevcud olan raporıla yazılı sağ 

i elindeki cerhi arızasınm 551 numaralı kanunun 
i emraz cetveline uygı'ın olmadığı 8ıhhat işleri da
l iresinin verdiği kararda gösterilnlesine lıinaen 
i istediği maaşın tahsisine kanuni imkan buluna
ı madığınrn kendisine bildirilmesine karar verildi . 

. ı ı 
ı 

Karar No. 

----------~-----..! - ----- --------- - 1015 

K. 'l'arihi 

3- V -1937 

1 ı 
1 Malılliyetinden 'do-
layı 'lllaa.~ bağlanına- ' 
SI. 

Umumi harpte Galiçya cebhesinde toprak 
altıııda kalarak ınaliıl olduğ-uııdaıı VI' iş yapıı

cak bir vaziyette olmadığından bahsile cııısali 
gibi kendisine de malfıliyet ıııaaşı bağlanması 

hakkında Abdurrahmanoğlu Sadrkın İstanbul
dan Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal Pn-
eümene verilmekle Milli M,üdafaa vekii.letine 
gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Sadrkın Galiçyada toprak altmda kalaı·ak 

sakatlandrğmr ispata medar ola~ak resmi bir 
kayid ve vesika göstereınemekte olduğu anlaşıl-

ı 
mnsma ve vesaika istiııad etmeyen şahsi iddia
lar üzerine maaş tahsisine mevzuat müsııid ol
mamasnıa nıebni dileğinin tervicine kanunen 

1 , imkan olmadığmrn kendisine bildirilmesine ka-
, ı rar verildi. 

- ı Karar No. K. 'l'arihi 

-_i_ ------------ _f ------- ---~1 ----------------- ~~~ ---~---~~~9-37_ 
1522 i İbrahim İzz<'l. 1 Müvelvkilinin İran Müvekkili Ahnırt Karacadağııı tran tahiiye-
1607 Avukat. taıbiiyetinde olduğu tiııde bulunduğu halde kendisinin Beyaz Rus 

Karaköy f:alıay man halde Beyaz Rus mu- addedilmesine ınebni İstaninılda MPreaııda Ca-
No. 12. ' nınelesine truhi tutul- feriye hamndaki onda bir hissesine müdalıale 

lııtaubul. duğımdan şikayet. 1 edilmesinden dolayı §ikayet olunduktan ve Ah-
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Re is M. M. Kaıtib 

Giresun, İstanbul Samsun 
1 Sökmen Ziya Karaın1ırsal M. Ulaş 

(.Aımlı lkııizli llazi Ant(•h 
1. Kuı·t k mı Ş. Türsan M. Şahin 

~rvas Siird 
Akif Oz. Nr. Ş. Süsoy 

medin İran tabiiyetinde olduğuna ·rnatuf bir ta-
kım delil ve müddealar serdedildikten sonra bu
işin tetkiki ile müvekkilinin mağduriyetine ni- · 
hayet verilmesini İstiyen İbrahim İzzetin Yük
sek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhali encümene 
verilmekle Dahiliye vekaletine yazılmıştı. 

Alınan karşılıkla buna bağlı olan ve Harici

ye veka.leti dördüncü şube müdürlüğünün, bu 
babtaki tetkikatım ihtiva eden, karar sureti o
kunduktan sonra icabı görüşüldü: 

Hariciye vekliletiııin Dördüncü tabiiyet şu

besinin, Alımedin İran tabiiyetinde olduğuna 
dair serdedilerı bütün iddiaların ve gösterilen 
delillerin reddile Beyaz Rus olarak taııırnııası 

icab edeceğine dair delil ve vesikalara istina
den ittihaz ettiği karar encümenim ize c de ka
naatbahş mahiyette bulunmuş vtı binaenaleyh 
Beyaz Ruslara kıyasen Ahmet Karacadağ hak
kında tatbik edilen muamelenin kaldırılmasına 
mahal ve imkan görülmemiş olmakla keyfiye-- · 

i tİn arzuhal sahibi İbrahim İzzete bu yolda anla
tılınasma karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1017 3 - V - 1937 

Balıkesir Bursa Çoruh 
If. /(aran M. Ji'. Grrçrker A. Akyiiz 

lliinıü~aıu· fı-ıtaııhııl Ordu 
Ş. Erdoğan A. Barlas 1 sııwil Çaıııtış 
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Bncümen kararı ve ne sebepten verildiği 
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1464 ı Eyill:ı. i Tdkaüd maası: taıhsisi ! Son hulunrluğu lnhisarlaı· idaresi kantarcılı-
153H Sabık Düyunuumu- Ye il:ıu mümkün ola- ğıııııı lilğvi üzerine açıkta kalnıış olduğuııdıın 

miye la.Jıik İıılıisar mazsa lbir hizmete ta- ve şimdiye kada ı· yaptığı hizmetlerin müddeti de 
idaresi kantarcısı. 

Bo drum. 

---! ~-------

1833 ı Tevfik 
1839 Hasanoğlu. 

Koyun tüccarı 
1\ldikahmed mahal
lesinden. 
Diy;arebkir. 

1 

ı 

j 

ı 

yi ni milli ıııüc•adele zanınıilc• 31 selll•yi teeavüz etti
ğindt•ıı lıahsile kl'ndisiıH' trkaüd mııaşı tıı.hsisini 
ve şayc•d Ü(•rP!le istihdam edildiği ınüddl't sayıl
nıay:ırak bundan dolayı tekaüdiiııe imkfııı görül
meyerek olursa hıı ınüdcteti doldurııncaya ka
dar ıııünıısib bir hizmette istihdam edilmesini 
isteyen Eyübün Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu 
arzuh:ıl, eıwiimenr vrrilınekle flünırük ve iııhi

sarlar V('kn.ld inr giin<lerilıııişti. 
flelc•n ];arşılık oknndn ve icabı g-iirüşüldü: 

Ar:r.uhal sahibi arzııhaliııdc• de işarıot ettiği 

veçhile üc~rc•tle istihdam edildiği müddetin teka
üd hesalımda ıııızara alııımııyacağı gibi yine ar
zııhaliııde hahseyle(liği milli ıııüeııclele zammı da 
ıııırak bilfiil yirmi beş seıw hizmeti doldurduk
tan sonra tckaüfl )ı('sahına katılaeağına V!' I~yü

hüıı fili hizmeti is(' yirmi heş seneye baliğ olma
yılı yirıııi ılört serı(' küsıır ayclaıı ilıaret lnıluıı

nıasıııa giire kendisine tekaüfl maaşı ta.hsisine 
lmnuni iınkfııı göriilcınf'ıniş ve şu kadar ki Eyü
hün kırk lira ücretle bilahare Midyat kazası 
!ııhisarlar idaresine tayin kılıııdığı anlaşılmış 

olmakla kryfiy('tin Inı surPtle kt'ııdisinc bildiril
ıııcsiııl' karar vcı·ilıli. 

Karaı· No. K. Tarihi 

1018 4- V- 1937 
··--------~~~~ -~-----·---~ -------- ~-~--

Diyarobkirde Komi- ' Diyarbekirde birinci komiser Hilmi ilc ko-
' ser Hilmi ve Halid- miscr Halid tarafından kanuni haklarının ayak 

den kiş8.yet. altnıa alınmasına sebebiyet verildiği gibi haksız 
olarak ta tevkif edildiğinden bahsile şikfıyeti 
havi koyun taeiri Tevfik imzasite Yüksek Reis
liğe ~ekilen telgraf eııeüıııene verilmekle Dahi
liye vekilietine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve ieııbı görüşüldü: 

'l'evfiğin şikfıyetiııe esas olan maddenin, za
bıtaca yapılmakta olan tahkikat sırasında ken
disinin, vaka şahidierini tehdid etmesinden ötü
rü hakkında zabıt varakası tutularak Adliyeye 
verilmesinden ve yine Tl'vfiğin zabıtaya haka
ret ve CüınJhuriyete karşı da layiksız sözler sarf 
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1359 

1426' 

1 etmesine mebni hakkında tutulan evrakla 
1 Cümhuriyet müddeiumumiliğine tevdi edilme-

l sinden ibaret olduğu ve bu işlerde her iki ko-

l 
' miserin de vazifeleri icabını yaptıkları anlaşıl-
mış ve Tevfiğin bu babtaki şilillyeti yerinde g-li-
rülmemiş olmakla keyfiyetin kendisine bildiril-l : mesine karar verildi. 

ı 
Karar No. K. Tarihi 

ı 1 

-----1" ____ ,__ ,,,,___ i---- 1019 4 - V - 1937 

Hüseyin Fevzi Soy- Asker oğlu Ömerle Hüseyin Fevzi Soytekin imzasile Yüksek HP-
tekin. aralarmda tokevvün isliğe Runulub encümenimize verilen arzuhalda: 
lVIoktUJbcu. i eden davadan dolayı Pınarbaşı kazasının İnliviran karyesinde asker 
Isparta. : vaki olan mura.faa oğlu Ömerin tekiHifi milliyeden Kadirli maliye

i tahılıinin na.zara a- sindeki 3 000 lira alacağını, bir seneden fazla 
f lrnmadığrndan şilkA- mesai ve 700 lira para sarfederek, tahsil edib 

1

! yet. mukavele mucibince hesabını kesmesine rağmen 
mahalli Asliye hukuk mahkemesince aleyhine 

1 verilib Temyiz mahkemesince tasdik edilen hük
me karşı yaptığı tashihi kararda ınürafaa tale-

ı
l 

binde bulunduğu halde bu isteğinin Temyiz 
mahkemesince nazara alrıımadığrndan bahsile şi
kayet edilmektedir. 

Bu arzuhalin Adiiye vekaletine gönderilmesi 
üzerirı,e gelen karşılık okundu ve icabı görü
şüldü: 

Örnerin tekalüi milliye suretile Kadirli ma
liyesince alacağı olan 3 000 liranın Hüseyin 
Fevzi tarafından tahsil olunduğu halde kendi
sine teslim edilmediğinden dolayı Ömer tarafm
dan Fevzi aleyhine açılan alacak davasrıırıı usu
lünde ve kanuna uygun bir surette cereyan et
tiği anlaşılınasma ve esasen bu babta mahkeme
ce verilen hükmün temyizen tasdik ve Fevzi ta
rafından istenilen tashih kararı da reddedilerek 
katiyet iktisab etmiş bulunmasına ve Pevzi 
Soytekinin iddiası veçhile murnfaa talebinde de 
bulunulmuş olmasına göre bu arzuhal hakkında 
yapılacak muamele ve vuku bulan şikayette de 
bir isabet görülmemiş olmakla keyfiyetin bu 
suretle kendisine anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. 'l'arihi 

1020 4- V- 1937 
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1771 1 Pirepüt ilıa1kı namı-

1867 ! na iıhtiyar ilıeyeti. 
i HafiiJı:. 

ı 

----~~. . --~----~------··----

903 1 Memed ve Ar. 
953 Endurlıık köyü alıa

lisinden. 
Endürlüık - Kayseri. 

ı 
ı 

Kuru(}ayırın 

rine tahsisi. 
iköyle-

Oturdukları evlerin ı 

' •l)(JI'<:lanma kanununa ; 
tcvfllian ikendilerine 
verilmesi. 

! 

---~ ---1-- -~---- --~--------1 

Encümen karan ve ne sebepten verildi~ 

Bilerindeki hayvanlarınlll ihtiya<'ını tatmin 
edecek çayırları olmadığından ve saireden balı· 
sile köylerinin smırı içinde bulunan Kuruı;ayı
rın kendilerine tahsisini isteyen Pirepürt kii
yü narnma İhti~·ar heyeti tarafından Yüksek 
Reisliğc sunulan arzuhal cnrümcnc verilmekle 
Maliye vckfıletine gönderilmişti. 

Gelen karı;;ılrk okıındu ve icabı görüı;;üldü: 

Bu çayırm Ziraat vckftlctincc gösterilen lü
zum üzerine oraya dcvrPdildiği ve csascn Inı köy 
halkrıırıı gerek kendilerini, gerek hayvanlarını 
idare edecek d<•rccede tarla ve çayırları bulun
duğu anlaşrlmasma göre dileklerinin tcrviciııe 

mahal ve imkan görülmemiş olmakla keyfiyetin 
kendilerine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1021 4- V- 1937 

Rumlardan metrflk olup, içinde oturdukları 
evlerin, lıeddl<'ri lıor~lanma lwııııııuııa te\'fikan 
yirmi senede iid<·ııınck Üzcr(', kendilerine ve
rilmesi hakkınıla Kays<>rinin Endürlük köyün
den Sülcynııııı V<~ arkadw;ılarııun Yüksek Heisli
ğe sunmuş oldukları arzuhal eneüınene veril
mckle l\Iali~·e vckfL!ctiııc gönderilmişti. 

Gelen karşnlk okunılu ve icahı görüşüldü: 
Rumlardan mctruk mallar 1771 mımaralı 

kati tasfiye kanununa tevfikaıı '!'ürk mühadill<'
rinin istihkakları hakiyesine karşılık tutulmuş 

ve. bunların ise pe.~iıı para ile satılınaları ınuk
tazi bulunmuş olımısma wire iı.:iııde oturdııkları 

evlerin hor~lmıına kanununa tcvfikaıı kendilerine 
verilmesine matuf olan dileklerinin isafına im
kan bulunmamış olduğunım a!'Zuhal salıilılcrine 

bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1022 4- V -1937 

ı ... 1 

1684 , Talat. , 
ı 

lıılıisarlar idaresin- 1 !nıhisarlar idaresinde müstahdem iken yaş 
den kendisine verilen trulıdidi dolayısile vazifesine ni.hayet verilerek 

tazminat ve sairede tazmiııatım almış ise de istilıkııklarınm tesvieysi 

yapılan yolsuz mu- i .hususunda yapılan .bazı i!ıaıksız ve y.olsuz mua.nıe-

1775 Samatyada 
caddesinde 
İstanbul. 

Merilıaba 

No. 82. 

: anıeleden şikAyet. ı lele:den şikayette bulunan Talat tarafından Yiik-
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Giresun 

1. Sökmen 

Denizli 
Ş. Türsan 
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M. M. 
İstanbul 

z. Karamursal 

Gazi Anteb 
M. Şahin 

1 sok Reisliğe sunulan arzuhal Encüııneno veril-

Ka. 
Samsun 
M. Ulaş 

Sıvas 

A. Oz. Erdemgı'l 

mekle Gümrük ve İııdıillarlar vekiUetine •göndril
mişti. 

Gelen karşılık oknııdu ve icabı giirüşüldü: 

•Boğaziçi Dl'polar gr~bu oski mesul mullıasrbi 
Talatm sin talıdidi dolayrsile ~ıizmotten ayrılır
ken aidat. ııa;mile mülga koruma sandığına verdiği 
106 lira mevduatının ikendisine verildiği ve şu
kadarki, yaşları altmL';!J ,bulduğu için İnhisarlar 
idarl'!iile alakası kesilen memurlar gibi, Taliltın da 
maddi ihtiyıu;ı düşünülerek tokaüd sandığın

dan ilk alacağı paradan mahsulbu yapılmak üzere 
yarım .maaş nisbetinde evvelce kendisine verilmiş 
olan av·ansrn da ilm lbalbdaki taahhüd senedi mu
cibine ml'vduatı iade ol unurken ma!hsub ol unduğu 
ve fnhisarlar tokaüd kanunu mucibinee verilmesi 
lazfmgclen tazminatın dahi TaHtta tediye edildiği 
anla.şılmış ve yapılan muamelcyc göre Talatrn 
şfkayct maılıiyetinde scrdcttiği müddealar yerinde 
giirülmcmi~ olmakla keyfiyetin kendisine böylece 
bildirilmesine ·karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 
~ -~ .. 

1023 4- V -1937 

Bursa Çoruh Çoruh 
M. F. Gerçeker A. Akyüz 1. Kurtkan 

Sıvas Sürd 
Z. Booşra Ş. Siiısoy 
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

duldan yer 

Hasan Fevzi .Aiker. 
Şolızııdebaşr Kara-

• ·göz maihallesi Şeyh

i ali sokak No. 8. 
j İstanJbul. 

17 

Arzuhal h u1Aıı88I Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

1 'l'ekaüd maaşımn tah- 1 lstaıılml darülfüııununuıı ilgaHı üzeriııe fili 
1 

sisi mebdeiııin düzel- : hizmeti 43 S{'rteden fazla bulunması ılolayısile 
tilmesi. tekaüdlüğünüıı icrası hakkıiHla vernıi~ olduğu 

ı - 10 - 1033 tarihli istidası l'l'SIIH'tı kahııl edile
rek ıııuaıneleyc tfıbi tutulduğu hald<' hu arzuhal 
tarihi ıııızam alınıııay:mık 1 lıaF.irmı 1!1:14 tari
lıiııdeıı itibaren tekaüd 'ıuıııı~ı tahsis euildiğiıı
deıı ve hu ise g-adriııi nııH·ih olıluğund:ııı bahsile 
enısali ·hakkında yupılan ınuaıııclcyc kıyasen 

kendisinin ue bu sarilı ve kııııuııi hakkının ve
rilıııl'siııi isteyı•ıı ıııülga ı•delıiyat fakült.cHi 
'l'ürkiyat cııstitüsü HafrF.ı kütühii ve ıııiitcrciıni 
Hasaıı l•'ı•ni .\keriıı Yüksek Heisliğc suıırnu~ 

olduğu arzuhal, eııcünıeııe vcrilıııekle Maarif 
vekfıletiıı{' göııdeı·ilıııişti. 

Oc! en karşılık ta: 

Hasan Fevziııin tckaüdiiııü istemesi üzerine 
usulen tekaücl ııınamelcsi yapılarak Divana göıı
clcı·ilıniş ise ıle Divaııı ıııuhasebat~e :ırznhali ta
rihi ııaF.ara alınmayılı 2467 sayılı kanunun meri
yete girdiği 1 haziran 1934 tıırihiıııleıı itilıareıı 

kendisine h•kaüd maaşı bağlaıı<lığı hildirilıniştir. 
!ca hı ~iirüşüldükte: 
Divaııı mııhasehatııı !ın lııısıısta istiııad ettiği 

hiikıniin, 2467 numaralı k:ııııııııııı H nci ınaclclı•

sine temas ettiği aıılaşılıııakta olub, halbuki bu 
madde ıııülp;a Darülfünımdan açıkta kalıpta ı 

hazir:ııı 19:34 tarihindmı itibaren üç ay zarfında 
Maarif vekfılctince yeniden bir vazifeyc tayin 
oluıııııalarııuı iınkfın olmayanlar lıakkıııda hn
lnnıııasına ve arzuhal salıibi Hasan .Jo'evı:iııin ise 
Darülfiinıııııııı ilgasıııı müteakiben 1933 tarihin
de tckaiidüııii istida etmiş ve binaenaleylı vazi
yeti hu hüküm dalıiline girmemekte bulunmuş 

olmasma ve esaseıı evvelce ınümaııil bir nıesele 
hakkında Divıının bu yolda ittihaz ettiği bir 
karara kar~ ı alil kadar tarafından Şfırayi devlette 
a~ılaıı dava üzerine deavi dairPsince ınesele tet
kik olunarak keyfiyetin dava a~an zat lehine 
karara hağlaıırlığı Yı> fakat Divanıııın buna kar
şı vııki olan ısr:ırı iizeriıw işiıı ı'neüını>niıııize in
tikııli n!'ticesinde ~fıı·aııııı kıırarına göre tahsis 
tıırihiııiıı tashilıint> !'ndiıııcnce 2!i!l ımmarn ve 
2:1- III- 19:16 tarilıiıHie karar wrildiği ve Inı ka
raı·ııı katiyet keshetmiş olıluğu uııluşıhnasııııı ve 
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1 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Hasan Fevzinin de dileği ayni mahiyette ve va
ziyeti de ayni şekilde bulunmasma göre tekaüd 
maaşı tahsisi tarihinin emsaline kıyasen lıu ·lıu

sustaki arzuhal tarihi ııazııra ıılınınak suretile 
tanili ıııuktazi huhınınuş olmakla keyfiyetin Ma
arif wl<i\.letile Divam mulıaselıat Rcisliğiııe hil
dirilınPkle lıeralıcr Hasan Fev7.i Akerc de anla
tılıııasıııa karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1024 5- V- 1937 
-~·-· -----! ----~--·------ ---------~---~------~- ------

3015 

2868 

Muharrem Hasbi. 
Fa!brikatör. 
Bahkesir. 

Dileği hakkında ev
vclec verilmiş olan 
Eııcümeıı kararmm 
kati mahiyette olub 
olmadı~rnrn tayini. 

'l'ckirdağrla 1929 senesinile Maliyenin 47 
lıin lira kıyınet takılir erlerek satrlığa <:ıkarılığr 

1 fabrikayı mÜ7.aycdc snrctilc 60 biıı liraya sııtııı 
alarak bu bedel üzerinden usul ve tı•ıınıülüne 

tevfikan ferağ harcım vermiş olduğu halde ara
dan bir müddet geçtikten sonra bu fabrikaımı 
kıymeti mukayyedesi 260 bin lira olduğu ileri 
sürülerck kendisinden ınütebaki ferağ harcı ol
mak fuere 11 hin küsur lira daha istenildiğin
den bahisle Şftrayi Devlete vaki olan müra

eaııtr neticesinde davasının reddedilmesi üzeri
ne Medisi Aliye müraeaııt etmesine ve müraca
atının da 803 mımaralı Meclis kararıııdan evvel 
vukn bulmuş olmasına mehni dileği Arzuhal cıı
eümenince tetkik C(lilerck o vukit caı·i Ye ıııütl'

amil usule tevfikan Arzuhal encümeninc<> Şfırayi 
Devlet Deavi dairesinin bu husustaki kararını 
tadil mahiyetinde olmak üzere istenilen bu fe

rağ harcı için Hazinenin mahkemeye müraeııat
la hüküm istihsal etmesi Hl.znngoel<>ceğine karar 
Yerilmiş ve lıunun üzerine Hazine mahkemeye 
de müracaat etmiş ise de mahkemece Arzuhal 
encümcni kararlarının katiyeti haiz olup olma
drğrııda tereddüt edildiğinden bahisle bu husu
sun sarih olarak tarafına t('bliği hakkında fab
rikatör Muharrem Hasbi imzasile Yüksek Reis
liğe sunulan arzuhal encümene verilmekle okun
du ve icabı görüşüldü: 

Vatandaşlnrın kanım ye nizarn hililfrna yapı
Jan nnınmclNl<'ıı veya bir hakkın ilıknk !'dilme
mo:>siıulen miitevellid şikiıyetleriııi havi olarak 

Meclisi Aliye verdikleri arzuhallerin encümeni
miz_e tevdii üzerine bunlar hakkında iera kılman 
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2746 1 Bekir Fiıkri. i Selbobsiz olarak ya-
2887ı Erneidi jandarma teğ-l pılan tekaüdlüğünün 

i men. . kaldırxlınası. 
1 Yenişehir Diıkımen 

caddesi Devlet şı1raııı 
arkasx No. 3. 
Ankara. 

. Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
i 

.= .-~,...~~-~~~~-=-..:.;;,~----~--0""' _-..o.;=_--o.=.-

tetkikat neticesinde ittihaz ve Meclisi Aliye ar• 
zedilen kararlara bir ay zarfında bir mebus ta
rafından itiraz edilmediği takdirde bunlarııı 

kati bir mahiyet iktisalı ederek tcnfizi laznu
geleceği dahili nizaınnamemizin 57 nci madde
si hükmünden olmasma ve Deavi dairesinin ka
zai vazife gören mü8takil mahkeme sxfat ve sa
lahiyetile mücehhez olduğuna dair 803 nurnarali 
Meclis kararından evvel encüınenimizce bu bab
taki Şiirayİ Devlet karariarım tadilen ittihaz e
dilmiı,ı ve ·katiyet kesbetıni§ olan karar larm, bil
ahare çıkan 913 ııunıarali Meclis kararına ve da
hili nizaınnamemizin 57 nci maddesi hükmüne 
tevfikan tenfizi muktazi bulunmasına ve Mu
harrem Hasbinin e vv e lee Yüksek Meclis Reis
liğine vermiş olduğu arzuhali üzerine bu husus
ta Hazinenin mehakimi umumiye nezdinde te
şebbüsatta bulunması lüzumuna dair encümence 
verilen 395 numaralı ve 10 - V - 1937 tarihli ka-
rarın da 803 nurnarali Meclis kararından ev
vel ittihaz edilerek katiyet kesbetmesine ve esa
ı;en Maliye Hazinesinin bu balıda mahkemeye 
müracaat etmiş olması da bu kararın lazimiil· 
infaz olmasından ileri gelmesine binaen ortada 
tereddüdü mueib bir cihet olmadığına ve bina
enaleyh bu babdaki kararımızm aynen tenfizi 
muktazi bulunduğuna ve keyfiyetin arzuhal sıı
hihine de bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1025 5 - V - 1937 

Umumi harbde orduya iltilıak ederek muh
telif cephclerde döğüşmiiş, yaralanmış, esir düş
müş w ana vatana avdeti üzerine de hemen is
tiklal mücadelesinin şanlr bayrağı altıııa gir
miş ve Şeyh Said isyanını tenkil eden kuvvetler 
arasmda yararlık giisterıniş ve Harbiye ve .Jan· 
darma zabit mektehleri tahsilini giirınüş bir su
hay olduğu halde ,Jandarma genel komutanlı· 
ğınea birden bire tekaüde sevkedilmiş olduğun
dan ve bunun sebeblerini arıı.1tırması üzerine 
Genel komutanlıktan kendisine vaki olan teb
liğde : 1935 yılındaki sicillinin terfiini temin 
etmediğinden ve jandarma sieil taliınatnamesi-



-20-

~ 1 Arzuhal verenlerin _asz ~~. 

-~,;,_z--!"'==ad=~u~~~nı~ar_ı"~-~;..o=~t-ur=·--'=--A-r-zuh=al~h=ul=Mal=---ı ---""~-~~~~~e~-:~~~~ v~:e sebepten verildiği 
nin 31 nci maddesinin son fıkrasına temas eden 
halinden yani ahlaki durunnından tekaiid edil
diği bildirilmiş olduğundan ve bu isnadlarm 
asıl ve esası olmamasma ıııcbni Son tctkik mer
cii encümenine müracaat etmiş ve buradan ve
rilen kararda ise : Tekaüdünün ahlak noktasın
dan olmayıp, ancak kıyafetsizliği bakımından 

İcra edildiği beyan edilmiş bulunduğundan ve 
bu da şimdiye kadar yaptığı hizmetlere ve or
dudaki vaziyetine göre varid bulunmadığından 
bahsilc işinin tetkikile yanlış ve kanunsuz olan 
tckaüdlük muamelesinin düzeltilmesini isteyen 
emPkli ,Jandarma teğmeni Bekir Fikri tarafm
dan Yüksek Rcisliğe sunulan arzuhal encüme
ne verilmekle buna dair olan sicil dosyası ge
tirtilerek tetkik edildi. 

Dosya mündericatma göre : F'ikrinin teka
üdiiııde ahlak durumuna taalluk eden noktanın 

eşi lıulıınaıı, 

~..ı NPPdctin, 
yetine tt•ınas 

İzmirde Şehid komiser }Tcım•d kı
Bursanın işgalindcki siyasi vazi
ettiği i~tidliıl edilmiş ve halinıki 

bu isııad o vakit Ankara valisi bulunan (.~oruh 
mcbusu Bay Atıf Tüzünün riyasetindeki He
yeti ınahsusat•a ikinci defa tetkik olumırak 

Necdet hakkındaki kararın refedildiği doı;yada 

mevcud 2 haziran 1927 tarihli yazıdan anlaşıl

ını~tır. Ancak Son tetkik mercii encümcninin 
306 numaralı karaı-ıııda: «l•'ikrinin jandarma 
vazif,·sindc ilmi ve idari kifayctsizliği bakımın
dan yapılan telmüd ıııııaıııe!Psiııin doğru olthı

ğıı» lıeyım kılınınasma ve esasen 1076 numaralı 
ihtiyat zabitleri kanuıııınun 16 ncı maddesi her 

ne suretle olursa olsun ordudan ayrılmış olan
ların tt•krar mıınızzaf lıiznwtt• ıılııınıasnııı inı

kfın hıraknıamakta olmasına mebni Fikrinin bu 
husustaki dilcginin yerine g-etirilmesine iıııkıln 

lıulıınnıaıııı~tır. Şu kadar ki, Fikl'iniıı «Ahlak 
noktasından hükınen veya siciilen tekaüd edil

Jl)('diğ'iııc ve birıııt•ııalPylı 2!l38 mımaralı kanu
nun 2 nci maddesinin, ahlak noktasından t!'ka
iid edilcııleı·in Dm·let ve lıususi idare ve sair ,vPr

lcrde istihdam cdilıncycrcklcrinc dair olan hük
münün şümulü haricinde kaldığına» dair yine 
son tctkik merciinin kararında yazılı olan nok
tai nazara encümence de aynen iştirak edilmi~ 
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1745 i Aibdullaılı. Ya memuriyete tayi-
1S40 -~ Beşiktaş Şenlikdede ni veya açık maaşı ; 

1 Solgun söğüt soıka- ! verilmesi veyahud da · 
1 ğında No. ll. 1 tekaüdünün ierası. 
İstanbul. 

ı 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

ve binaenaleyh emekli .Jandarma tcğıııeni l<'ikri
nin her hangi başka biı· ıııcslekte istihdaıııına 

ıniini lıir hali göriilıııcıııi~ olduğuna ve kt•yfiyc
tin Dahiliye vekilietine bildirilıııekle heraber Fik
riye de anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1026 5 -V • 1937 
-----~-------·-----~· --~------~----

Vezirköprü İskan memurluğuııda müstahdeın 
iken sebebsiz olarak hizmetinden çıkaı·ıldığın
dan ve istihdamını ınani bir hali olmadığından 
bahsile bir memuriyete tayini veya açık ınaaşı 
verilmesi veyahud tekaüd edilmesi hakkında 

Abdullah tarafından Yüksek Reisliğe sunulan 
arzuhal encümene verilmekle Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekaletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Abdullahm Vezirköprü iski'ın memuru iken 
meınuriyet vazifesini yapınağa kudreti olma
ınakla beraber ufak tefek tamirata sarfedilmek 
üzere avans olarak aldığı yüz lirayı mahalline 
sarfetmediği ve kanun Qıililfına Yugoslavya mül
tecilerine mübadil muhacir misilli arazi teffiz 
ettiği, teftiş esnasında anlaşılınakla Amasya vi
layetince aziedilmiş olduğu ve her ne kadar 
-tercümeihal vennemiş ise de arzuhalde gösteri
len hizmet müddetinin tekaüd maaşı tahsisine 
müsaid olmadığı, esasen kendisinin vaktile Şfi
rayi devlete açtığı dava neticesinde: Memurin 
kanununun neşrinden evvel aıledilmiş olmasma 
göre açık veya vekalet emri ınaaşı tahsis edile
miyeceğine ikarar verilmiş olmasına göre kati
yeti haiz olan bu karara karşı bu husustaki ta
lebinin tetkik ve tervicine de imkan kalmadığı 
anlaşılmış ve memur tayin ve istihdamı keyfiye
ti esasen salahiyettar makaınm takdirine ınev
du olub, encümence bu hususta dahi yapılacak 
muamele bulunmamış olmakla yukarıda serde
dilen sebeblerden dolayı dileklerinin yerine ge
tirilmesine imkan olmadığının Abdnilaha ania
tılmasına karar ~rildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1027 6 - V - 1937 
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2815 1 Salih Çuıbukçu. ı Hıı:kıkındaki Şurayi ' Meclisi Aliye valt! olan ınüracaatınııı 803 
29611 Srubık İzmir birinci devlet kararının tet- numaralı Meclis kararından evvel vuku bulmuş 

1 komiscrlcrinden. kikı. olması itibarile bilalıare Şurayi Devlet Deavi 
2852 

1 Sanısun 1
J dairesinden aleyhine sildır olan kararın Mecli-

5630 [ . , si Alinin 913 numaralı kararı dairesinde tetkik 
1 ı edilmesi lazım geleceğinden balıisle verilmeyen 

ı . ., aile harcıralıma taallılk eden bu dileğinin tet-
kik ve intacı talebini havi Birinci korniser Salih 

1 1 imzasile Yüksek Reisliğe sunulan arzuhaller en-
j j cümene verilmekle okundu n icabı görüşüldü: 

J 913 numaralı karar, Salibin tt•lakkisi gibi hir 

1 

1 

1 

1 

j 

Re is 
Giresun 

1. Sökmcn 

Denizli 
Şefik 7'üı-.~an 

ı hükmü ihtiYa etmeyip, munhasıran 803 numa-
1 ralı karar çıkmadan evvel Ar;mhal encünıeııiıı

ce Şurayr Devlet Deavi dairesi kararlarmdan 
f nakzedilmiş olan kısmı hakkındaki encümen 

mukarreratınm katiyet kesb(•tmiş olması itiba
rile tenfizini amir olmasma ve bu karardan son
ra Deavi dairesi kararlarının encümence tetkik 
ve nakzedilıncsine imkan bulunmamasma meb
ni komiser Salibin bilfLhare Deavi dairesince 
reddcdih•n da\·ası ilıak:kın<lalki muamelenin en
cümence tetkikma imkan olmadığının kendisine 
anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1028 5- V- 1937 

M. 111. Kati lı 
İst:ınbul Ranısun Bursa Çoruh Çoruh 

Z. K11rmn11rsrıl M. liltı~ lll. Pclmıi Gu\·eker A. Likyüz 1. Kwrtkan 

flaY-i Aııtelı Oümii~:ıııe Malatya Srv:ıs 

Jf. Şahin Ş. Erdoğan O. J( optrıyrl ,tki[ Oz. Er. 



Arzuhal verenlerin 
adı, ·sanı ve otur

dukları yer 

2378 1 Nihad Atakan. 
25(if Emcldi A~bay. 

1 Cobeci Bayındırkent 
' sokak No. 12. 

Ankara. 

1

---. ---~·----
2741 1 Şefik. 
· · · ı Mütokaid Erkaru-
2882 i 

27~~_1 
2927 

harh binba§ısı. 
Kuzguncuk Nacak 
sokak No. 14. 
İstanbul. 
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Arzuhal hulasası 

i 

1 Telmüd maaşının ma-ı 
: lfıliyPt derecesi üze-
. riııdeıı tadili. ' 

ıes 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

1683 numaralı kanunun 3 ncü maddeı;inin 

(C) fıkrasııııı g-Ön• tekaiicl c<lilıniş ise de ınalfı
liyeti keıulisinin derece üzerinden maaş 

tahsisini istilzam edeeck mahiyette bulun
duğundan bahsile işinin ona göre tetkikile 
kanuni hakkının verilmesini isteyen emekli 
a1bay Nihad Atakanın Yüksek Reisliğe snı1muş 

olduğu arzuhal, encüınene verilmekle M. M. ve
kaletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Emekli Albay Nihat, Gülhane hastanesinin 

9 - V - 1934 tarihli ve 27 numaralı raporuntla 

yazılı arızalar dulayısile telmüd edilmiş ve hu 
arızaların bir şahısta toplanınası bu şahsın 
faal hizmet görme kabiliyetini selbedecek ma
hiyette hulunıunş ise de bu hastalıkların hiç hi

risinin ayrı ayrı 555 sayılr kanunun emraz cet~ 

veline uyğnn şekilde olmadığı ve binacnalcyh 
195 sayılı kanunun tefsirine göre teıkaüd hak
kında 5!)1 sayılr kanunun ıımraz cetveline uyğun 
olmayan ·bu arımlar dolayısilc Nihad Ata:kıınııı 
tekaüdlüğünün derece üzerinden değiştirilme

sine fenni ve kanuni imkan bulunmadığı anlaşıl
mış olmakla keyfiyetin kendisine bildirilmesine 
karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1029 6- V- 1937 

kal- Kanunsuz ve yolsuz olarak tekaüd edilmiş 
olduğundan ve bu hususta Son tetkik mercii ı>n
cümenince vaki olan mürnr.aatına karşı verilen 
karar kendisini tatmin etmediğinden balıisle 

tekaüdlüğünün kaldırılmasını İstiyen Emekli 
kurrnay binbaşı Şefik tarafından Yüksek Reis
liğe sunulan arzuhal encünıene verilmekle M. 
M. vekaletine gönderilmişti: 

Gelen karşılık okunduktan sonra icabı görü
şüldii; 

En<'iinıl'nec yapılan tetkikata göre tekaüd 

muamelesinde hir yanlışlık olma<lı~r :ınl:ı~rlnıış 
ve esnsen 1076 nnnıaralr kanunun 16 neı mailde
sine tevfikan kendisinin tekrar muvnzı:mfa alın-
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve ot ır

duklan yer 
Arzuhal hulleUı 

Re is 
Giresun 

1. Sökınen 

Çoruh 
1. Kıırtkaıı 

M. M. 
İs lanbul 

Z. Kamınwrsal 

Kati b 
Samsun 
M. U/aş 

Denizli 
Şefik 1'iiı·san 

Gazi Anteb 
M. Şahin 

Siird 
Ş. Siisoy 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

masma imkan bulunmamış olmakla arzuhali 
: hakkında yapılacak muamele olmadığının ken

disine bildirilmesine karar verildi. 

Balıkesir 

H . Karan 

Gümüşane 

Ş. Erdoğan 

Karar No. K. Tarihi 

1030 6- V- J!l37 

Bursa Çoruh 
M. Fehıni Geı·çcke ·r A. Akyiiz 

Sıvas Sıvas 

Akif Oz. Er. Ziyıı 



iill lArzuhıi.ı verenlerin : 
1: · adı, sam ·ve otUi'- 1 

duldan yer 
~-----=- =- =~=----

1810 f Eşref Anter ve Ar. 
1718- • Şohzadebaşı idadisi 

ikinci sınıfından me
zun 33 .'lene !lıİ'zmetli 

Nikıoolulu. 

Edirne. 

- 25' 

Arzuhal: huiAsaat 

Kendilerinin asıl ola
rak ıııualliıııhğe ta
yini ilı· Bıılgaı·is

tanda ınıuallimlikte 

;z 

Eıilıütıum 'kar an ve ne sebepten -9-erildi~i 
. ; ' ~ "' ' . - ' 

Her birleri Bulgarİstanda seneleree mual
limlik ettikten sonra ana vatana avdet etmiş ol
duklarından bahsile kendilerinin asıl olarak mu
allimlikte istihdamlarile beraber bu hakkın Tür-

ge~l·n nıüddetlcriııin kiye mektebinden ve Bulgarİstanın re~mi peda
t.ckaüd ıhcsıı;bında na- goji kurslarından ve Bulgaristandaki Türk rüş-
zara alınması. diyesinden nH'zuıı olu h da fasılasız en aşağı on 

sene muallimlik edenlere de teşmili ve muallim
likte geçen müddetlerin tekaüdlük hesabında 

nazarı itibare alınınası hakkında Eşref Anter 
ve arkadaşlarının Yüksek Reisliğe sunmuş ol
dukları arzuhal encümene verilmekle Maarif 
vekaletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okunduktan ve vekaletten da
vet edilen salahiyetli müdürün verdiği izahlar 
dinlcndikteıı sonra i ca hı görüşüldü: 

Bulgaristandan ana vatana gelib de ınııallinı
lik etmek isteyenlerin tahsil vesikaları Kültür 
kurumu tarafından incelenerek orta okul dere
cesinde tahsil gördükleri sabit olacak olanların 
kadro müsaadesine göre ilk okullarm yar öğ
retmenliğine kabul olunacakları mukarrer ise de 
orta derecede tahsil görmemiş olanlara 842 sa
yılı kanunun 7 nci maddesi mucibince Kültür 
alanında iş verilmesi mümkün olmadığı gibi 
milli hududlar haricinde ecuebi veya özel okul
larda öğretmenlik yapan gö~menlere bu hizmet
lerinden ötürü, emekli aylrğr bağlanmasına veya 
bu hizmetlerinin tekaüd hesabına katılmasına 

da kamrni imkan bulunmamıştır. Binaenaleyh 
kanuna uymayan bu dileklerini ayneıı yerine 
getirrneğe mevzuatımrz müsaid olmadığının ar
zuhal verenlere bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1031 ll- V- 1937 

1740 tıbrahim ve Ar. , Debağat sanayiinin lstanbulda Kazlrçeşmedeki tabak esnafın-

1R33 1 Yedikule dışmda 
Kazlı çeşmede meşin 

esnafı. 

İstaıiliul. 

muamele \'eııgısı mu- dan thrnhiın ve arkadaşları 1arafmd:ın Yüksek 
afiyetine itJlıali. : Reisliğe suııulub encümene verilen arzuhalde : 

Muamele vergisinin bazı maddelerinin tadili için 
tctkik olunmakta olan kanun lfıyihasında dc

bağat sanayiinin de muafiyet dahilinde brrakıl. 

ması istenilınektedir. 

Bu arzuhalin Maliye vekaletine gönderilıne. 
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 
Arzuhal hulisası 

Re is M. M. Kati b 
Giresun İstanbul Samsun 
Mezun Z. Karamursal .tt. Ulaş 

Çoruh Gazi Anteb Ordu 
1. Kurtkan M. Şahin Isınail Çamaş 

Siird 
Ş. Süsoy 

s 

Encümen karan ve ne sebepten verilcqği 

si üzerine gelen karşılık okunun ve icabı görü
şüldü: 

Debağat sanayiinin,. muamele vergisi ııwv

zuu haricinde lıırakılnıası, vergi kanununun 
maksad ve gayesine uyglııı değildir. 

Maahaza bu arzuhalıle balısedilen kanun lil.
yihasr Hükfunctı;e umumi vaziyet göz önünde 
tutulmak suretilc tctkik ve ihzar edilmekte ol
duğundan atiycn hfısıl edccl'ği kati şekil lıak

kıııda da şimdiden bir mütalca scrdctınek imkil
nı yoktur. Binaenaleyh bu arzuhal hakkında 

encümcncc yapılacak muamele olmadığının ar
zuhal sahibine anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1032 ll- V -1937 

Balıkesir Bursa Çoruh 
Il.Karan M. Fehmi Gerçeker A. Akyüz 

Sıvas Van Zonguldak 
Akif Oz. Er. M. Boya R. Dinç 
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iii.ıı' 

'· 

Arzuhal- vcrenlcrili ı --- -----
adı, sanı V•} otur- Arzuhal hul!ııası 

duklan yer 

Hayri. ı Devlet hizmetinde ge- ı 

İnlıisarlar Başmü- çcn müktcseb tekaüd 
dürlüğü taki'bat şu- ha:klarınm İnhisarlar 
besi ıııeıııııdarıııdan. 

Sıvas. 

idaN~nco tanrıınıası 

veya tazminat veril
mesi. 

539 Hamid. Fazla kazanç vergisi 
tavlıNlilmesinden şi

kayet. 
576 - ı 1stinaf azasından. 

Maraş. 

Encümen kaTan ve ne sebepten verildiği 

lııhisarlar tek~kaııuııunda Dt•vlet memur
luğ-unda g·p~cıı hizmetler i~in kanuni bir kayiıl 
olııı:ı.ıııası ~ lfıkadarlarm nıağıluriyet.leriııi ımı

<"ib olduğundan lıu ıııiikteselı tekaüd haklarının 
taıımıııası i~.in lıiı· hüküm kabul edilmi'sini ve
yahut! buıılara, Devl!'t ·lıizıııt'tlerinde geçirdik
Ieri her yıl için lıir maaş niııbetinde ikramiye 
verilmesini istcyL'Il Hayrinin Yükst>k R1•isliğe 

sunmuş olduğu arznh:ıl, l'n<'Üınene vrrilınekle 

Gümrük Yt' inlıisarlar nkiıll'tine ı.röııdeı·ilmişti: 

Oeh•n kaı·şılık okuııılıı ve icahı giirüşül<lÜ: 

Hayriııin, Sıvas lııhisarlar lıa~ıııüdürlüğü ta
kilıat şulıcsi ıııcııınrlarnulan iken 60 yaşıııı dol
durduğu için 2921 sayılı inhisarlar tckaüd sandığı 
kaııununun-lıüküıııleriııe göre lıizıııl.'tten ayrılarak 
hakkında Inı kanuna tevfikaıı nıuam!'le yapıldığı 
anlaşılııırş ve kendisine ayrıca tazminat verilme
siıw nwvzuat ıııüsai<l olmadığı ıı·ibi dild,!;i ve~hile 
ymi Jıir hüküm vazına da mahal görülmemiş ol
makla keyfiyetin kendisine aniatılmasına karar 
verildi. 

Kurar No. K. Tarihi 

1033 13- V- 1937 

1\fahkeme<len tahkik edile<'eği üzere avukat
lık yapııw<lıih. dava VPkiılctinı]p hulunıııaıhğı 
vo ınaişeti 1000 kuruş tl'lmüd ma.a.5ma munhasır 
kaldığı halde kendisine 44 lira kazanç verğisi 

tarhedildiğinden bahsile şikayette bulumın 

Hamidin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzu
hal encümene verilmekle Maliye vekaletine gön
derilmişti. 

Gelen karşılık okıını lu YP İ<'nlır görüşüldü: 

Hazine avukatlığmıla huluııaıı Hamidin Ha
zineye aid işh•rden başka davaları da 1Rıki·b rttİ

ği mahalli ('ümhuriyet müddi uınuıniliğindrn 

sorulub anlaı;;ıldığı ·gihi hndisiııin usulcn Tcm
yiz tetkik itiraz koınisyonlarma da ıııüracaat 

ederek müracaatinin rcddedildiği anlaşılmış ve 

kendi ııamma tahakkuk ettirilen bu verğinin 

kanuni derecattaıı geçerek ka.tiyet kcshctme
sine ve katiyHt kcshcdcn vcrğilrriıı k-aııııni hü
küınler dairesinde tahsili zaruri bulunmasma 
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<il 1 Amuhal verenlerin 
~ ·fo · adı, sanı ve otur- ..lrzuhal h ulisası Enetim en karan ve ne sebepten verildiğiq 
< i duldarı yer =d=============~ 

--·---- - --------- -·-
' 

1677 i AI>dullaıh ve şeriki : Hazineden aldıkları 
1768- Hasan. 

Bala.~ köyünden. 
Art u va. 

arazinin, verdikleri 
parayı istememek 
şartı ile geri alın-

ması. 

i göre arztııhıali haıkkında eneümenee yaprlacıı.k l:ıir 

1 

muamele olmadığından kcyfiyPtiıı Hamide bil
dirilm'E:Iıine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1034 13 - V - 1937 

Arttıvadan Hasan ve şeriki Alıdullah iınza

sile Yüksek Rcisliğe suııulub enciimene vt>rilen 
arımhalde: 

Haziııeden, bedeli taksitic ödenmek üzere al
mış oldukları arazinin bir kısım taksitlerini 
ödeyemernekte olduklarından bahislc verdikle
ri parayı istememek şartile bu arazinin Hazine
cc geri alrnmasıııı istemektedir ler. 

Arzuhalin encümene verilmesi üzerine key
fiyet Maliye vekilietinden sorulmuştu. 

Alınan karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Ahiren meriyet mevkiine giren 3031 numa

ralı kanunun ikinci maddesinde: arttırma ilc 
satılınış olan arazi ile iradsız arsaların ihale lw
delinden yüzde yirmisini tediye etmiş olanlaı·

dan bu arazinin geri alınabileceği yazılı bulun
masma giire Hasan ve arkadaşlarının geri ver
mek istedikleri gayrimenkuller, ikinci maddede 
yazılı mallardan ise haklarında bu kanun dai- · 
resinde muamele yapılması miimkün olduğun
dan bu hususta defterdarlığa müracaat etmele
ri lüzumımun kendilerine bildirilmesine karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1035 13 - V - 1937 
----1 -------- --- ·-- ---:-·-·-----

1180 1 Sadi Batr ve Ar. 
1138 İş 1bankası müdürü. 

! Kayrşdağı 
i tamiri. 

- ;o~u-~un ! İstanbulda Kayışdağı caddesine bakılınadı-

, Ankara. 1 

! 

i ğından ve bu yol geçilmiyecek bir hııle geldiğin
: den hahislc burasının tamiri hakkında Sadi Ba
l tı ve arkada§larının Yüksek Reisliğe sunmuş ol
, dukları arzuhal encünıene verilmekle Dahiliye 

ve kaletine gönderilmişti: 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Yapılması istenilen Rayışdağı yolunun beş 
kilometre uzunluğunda ve inşası epeyce bir pa
raya mütevakkif bulunmasma ve halbuki lıütün 



Arzuhal verenlerin 
. adr,•.aan.ı ve otw

dukları yer 

29-

1 Enciimen karan ve rte sebepten verildiği 
-"==~=====,b --·- . . . .. "~~~---~~ 

İstarıbul yollarının inşa ve tamir edilmesi için 
bütçeye ancak 60 bin lira kadar bir ~ey konula-

' bilmiş olmasma binaen ~imdilik bu yolun tanıi
rine imkan olmadığı anla§ılmııı olmakla keyfi
yetin arzuhal sahibierine ve şu kadar ki bu yo
lun bozukluğu Jıascbile oradan geçenlerin pek 
ziyade mü~külfıta maruz kaldıkları arzuhalde 
uzun uzadıya yazılı olmasma göre o civar hal
kının bu ınüşkülaattan mümkün olduğu kadar 
bir an evvel kurtarılması lüzumunun göz önüu
de tutulması zımııında vilfıyete vesnyada bulu
nulması hususunda Dahiliye vekaletine bildiril
mesine karar verildi. 

Karar No. K. Tariıhi 

1036 13 • V • 1937 

1_7_3_l_l_ .Ai-bd-~~ir -v-:-~~~- T~:in~~:-~ldıkla~ ·--Hazinen~:- bedeli ~:k:i~~e ödenmek üzere 

1824 1 Gazi Anteb. [ gayrimenkullerin ye- alınış oldukları gayrimenkullarİn ıııütebaki 
! niden ıkıynıetlerinin l taksitlerini ödeyemernekte olduklarmdan ve 
· taikdirile fazla kala-

1 

esasen bunları fahiş bedellerle satın almış 
caık borçlarının tecili, ; bulunduklarından bahsile bu gayrimenkullere 

yeniden kıyınet takdir ettirilerek fazla olan 
borçlarının affettirilınesini ve daha borçları kal
dığı takdirde tecile tabi tutulmasınr isteyen 
Abdulkadir ve arkadaşlarının Gazi Antebden 

Yüksek Reisliğe sunmuş oldukları arzuhal eneü
mene verilmekle Maliye vekaletine gönderilmişti. 

O elen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
2222 numaralı kanunla tecil edilen taksit

lerini verm!'dikleri için Hazineye olan borçları
mn istifası esbabrna tevessül edilmiş olan Alı
drılkadir ve arkadaşlarnun bu dileklerinin ter
vicine kanuni iıııkfın yoktur. Ant>ak arzuhal 
sahibieri arasmda arazi satın alıpta satış bedel
lerinden yüzde yirmisini tediye etmiş olanlar 
bulunduğu takdirde bunlar hakkında ahiren 
ıneriyet mevkiine geçen 3031 numaralı kanu
nun ikinci mııddesi hükmünün tatbiki mümkün 
bulunduğundan bu hususta defterdarlığa müra
caat <>tmelcriııin kendilerine anlatılınasma karar 
verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1037 13 - V - 1937 
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'ii! o 1 Arzuhal verenlerin i' 1 l z i ad~:~rı v;e~tur-
1 

Arzuhal hulisuı J E~-cü~~~~ar~n ve-ne sebepten verildiği 
mil 1-H~Iil~;~ııli;;i~~~~~Hazu;;ı;~= satın al- ! Hazineden fahiş lıedelil'ı'le satnı alelıkları ara-
1769 1 Balils köyünden. dıkları arazinin ver- ziııin taksitlerini ödeyeıııt•diklı•riııdeıı bahsilc 

i Haşimoğlu Hasan dikleri tlllksitlerini 1 verılikleri paraları istı•ıııl'ınek şartilc lıu arazi-
~ "76 

'i varisieri oğulları. istememek şartile ge- ııiıı llaziıwce geri almıııasıııa dair Artuvııdnn 
1767 Artuva. ri alımnası. Yahya ve şeriki Halil, Hüseyiıı ve şeril<i Hamdi, 

1672 : Hüseyin ve Hamdi. Halil ve şeriki Hüseyin iııız,ılarile Yüksl:'k Hcis-
1763- Balas köyünden. liğe sunulım ii~ uı·.:uiıal cııc.ü ı ı ne wr:J,ııckle 

Kasımoğlu. :Vlaliye vekitletiııc göndt~rilmişti . 
.Artuva. Gelen karşılık okuııdu ve icalıı görüşüldü: 

Halil. Ahiren meriyet mevkiiııe giren 3031 ımınaralı 

Feyyazoğlu. 

Çiftlik merkezinden. 
Art u va. 

Re is M. M;. 
Giresun İstanbul 
Mozun Ziytı Klırııımırs(ll 

Gazi Antob Gümüşane 

Jl. Şahin Ş. Erdoğan 

Zonguldak Siird 
R. Dinç Ş. Süsoy 

Kat~b 

Samsun 
M. Ulaş 

İstanbul 
A. Barlas 

kanunun 2 nci nıaddesindt>: arttırma ile satılmış 
olan arazi ile iradsız ıırsıılarm ihale bedelinden 
yüzde yirmisini tediye etıni~ olanların a~·azi ve 
arsalarnun geri ahnalıileceği yazılı olmasma gö
re bu arzuhalleri gönılereıılerin geri vermek İS· 
tedikleri gayrinıenkulleı·, ikinci maddede yazılı 
nınilardan ise haklarında bu kanun hükümleri 
dairesinıle muamele ynpılnıası mümkün olıluğun· 
ilan bu husustıı mahalli maliye meınurlarına mü
racaat etmeleri lüzuıuunuıı kendilerine ımlatrl· 

mıısına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1038 13- V -1937 

Balrkffiir Bursa Çoruh 
ll. K aran Jl. F. Gerçeker A. Akyüz 

Ordu Sıvas Van 
lsınaü Çamıış Akif (Jz. Er. M. Boya 

--·-•:>•-<•-... --

'1'. B. M. M. Matblla!ll 



Devre: V 

T. B. M. M. 
lçtima: 2 

ARZUHAL ENCÜMENI 
• 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

2180 

2293 

Armhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 

M. Talfıt Tunalıgil. 

M. :\f. Y. Hesab iş

lerinde tctkik me
muru. 
Ankara. 

2i!10 Sabit Özkazan 

2956' .\r. 

ve 

C. H. P. 
Sarıkamış. 

-ii Sayt: 27 ·-

9 ·V I- 1937 (_:ım;:ıanıha 

Arzuhal bulasası 

A~ıkta kaldrğı müd
det maaşlarının ve
ri lıııPıııesinden ~ika

yet. 

Sarıkaıııı~ta kültür 
ve ilim mabedi ha

line konulan mahal 
hakkındaki menfi 

teşebbüslere nihayet . 
verilmesi. i 

Enciimen karan ve ne sebepten verildiği 

İdare hesabıııı vaktile Divnnı ıııuhascbata 
verınemesinden dolayı memuriyeHen ihra9 edil
miş ise de Yüksek Meclise Yaki olan müraraatı 
üzerine bu ihraç nıunnıelesinin ıneıımrin kaını

nile ıııiinaseheti olmadığına enciiıııeııce karar 
verilmesinden dolayı ha~ka biı· vazifeye tayin 
edilmiş olup, ancak a~ıkta kaldığı ıııüddetc ai<l 
maaşlarını vermediklerinden şikiıycttc huluııan 
M. Talat Tunalıgiliıı Yükst•k Reisliğe ınınııııış 

olduğu arzuhal en<'Ünume verilmekle Maliye 
vekaletiıw gönderilmişti. flelrn karşıirk okun
dıı ve irahr g-iiriişüldii: 

Talfit Tuııalrgilin 92R S<'lll'si i<lnrl' lıesahlıırr

nı vaktile vermemesinden dolayı mnhaselwi ıı

ınnnıiye kanıııııınun 122 nci madd<'si ınucihince 
memuriyetten ihraç edilerek bilahare başka bir 
vazif<'ye alnıdığı anla~rlınrş olııp, ancak hu gihi 
muhasiblikten ihrnf: edilmiş ol:ınların nı<'nıuri

yetc tayin edildikleri tarihe kadar k<.'ndilcı·inc 

ıııaaş wril<'eeğine dair kanuni bir hiikiiııı ol
mnmasrna göre istediiri maa~larııı wrilınesinc 

iıııkfın olnıaLlığıııın kendisine bildirilııı<'siııe ka
rar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1039 13 - V - 1937 

Sarıkaınrşta eski bir· binanın parti binası ve 
ilim, kiiltiiı· ıııahedi haliıw koıııılması iizpı·iıw, 

kasahaıhıki hi ri<" ik eaıııiiıı <'i lt·rinıl<'n alındığı 

fpr~·adilc hir takım kiınsı•lı·ı·in tPşclıhiislerdP \ıu

lıınduklarındarı ve kı>.di~·,·t Kars vila~·,·tile Ev
ka( idaresi arasında ihtilfıfı ve hinnctice dava-



Al'7Jilhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

duldan yer 

ı. 

' 1 

Arzuhal hulAs88I i Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
yı intaç ettiğinden bahsi!~, ee.haletle ikültürün 
çarpışıııası ınahiyetini alan Jıu hadiseye nihayet 

verdirilmesi dileğine dair Sabit Özkazan. ve ar

kadaşları tarafmdan Yüksek Reisliğe ~ekilen 

telgraf encüınene verilmekle işin mahiyeti Va- . 

kıflar umuın müdürlüğünden sorulınuştu. 

Gelen karşıiıktu : Sarıkamışın istirdadıııda 

camiye tahvil edilip 17 seneden beri caıni ola
rak kullamlan ve tapuda da lııönü camii olarak 

tesbit edilmiş olan binamu ahiren kültür salo
nu yapılmak üzere ecbren işgal olunması ve bu 

hususta vukulnılan müra<·aatlerden de bir netice 
elde edilememesi üzerine işin lıükmen halli için 

bizzarnre mahkemeye müracaat edildiği ve ya
pılan muhakcme . sonunda binanlll talıliyPsine 

ve Kars vilıi?·eti tara fmdan tapunun tashihi 
hakkında ayrrea a<;ılmış olan davanm da müd

deabibine takdir edilen bir bu~uk milyon lira 
kıynıet Üzerinden 7 500 lira harcmııı verilme

dikçe devamına ınalıal olmadığına karar veril
miş ve yaptıkları reddi hfıkim talebi üzerine 
mahkemenin başka bir giiııc talik edildiği taf
silen beyan kılınmıştır. 

lcahı ~örüşiildükte : Mahkemeye intikal eden 

bu ıııcselc lıakkmda mııhkeııwcc ne yoldu lıüküııı 
sadır olıınış.~a hn hüknıün dcrccattan ge~erek 

keshedeceği kati şekline ıriire muamele yapılma
sı mııktazi hıı lunmasma ve zaten doğrudan doğ

ruya malıkl·ıne;ı·e aid w mahkemeden sadır ola

cak hükme tabi bir mesele hakkında encüıııeniıı 

karıtr ittihaz cdemiycceği de Yiiltsek l\Ieclisin 

311 numaralı kararı iktizasıııdan lınlunınasnıa 

mebni bu telgrııf hakknıda cncümeııce yapılacak 

muamele olıııadrğrmn ve işin kanuni salıada ta
kibi zaruri lmluııduğunun Sahit Özkazanla ar

kadaşlarrııa anlatılınakla heraber keyfiyetin Da
hiliye vekalctiııe de bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1040 13- V -1937 
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1830 
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Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 

Hayri Pamucak. 
Nahiye müdürü. 
D.askrrr. 

.\rzuhal hulb&BI 

: Babalarmdan dolayı 
istenilen para hak
kında tetkikat ya
pılması ve matlub
larma mukabil arazi 
verilmesi. 

ı 

1 
ı 

1 

Encümen kararı ve ne sebepten verildi~i 

Babaları general Memet Aliden intikal eden 
ıııatlılblarının verilmediği gibi bu kerre de ba
balarının giıya sipariş aylrğıııdaıı 37,5 lira bor-

' cu olduğu ileri sürülerek bu paranın kendilerin
den istenildiğinden, bunun tetkiki ve matlılbla
rma mukabil lstanbulda Maltepe ve Karta! ci
varmda Hazineye aid ıniri araziden münasib 
miktar yer verilmesi hakkında Daskırı nahiye 
müdürü Hayri Pamucak'ın Yüksek Reisliğe 

' sunduğu arzuhal encümene verilmekle Maliye 
vekiiletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık ok undu ve icabı görü~üldü: 
Mülga Milli ınüdafaa komisyonundau mü

devver ziınıııetler ıııeyanında general Memet A
linin 51 lira 40 kuruş borcu olduğu gösterilmiş 
ise de yapılan araştırmalar neticesinde bu bor
cun tahsil edilmiş olduğu tebeyyün etmekle 
kaydi kapatılarak takibata nihayet verildiği an
laşılııuştır. General Meınet Alinin verescsine 
intikal eden istihkaka gelince: bu istihkakın 
324 senesinden cvvele aid ve düyunu gayrimun
tazamaya dahil alacaklardan olması dolayısile 

nakten tesviyesiı:ıe ve yahut buna mukabil Ha
zineye aid gayrimenkul verilmesine imkanı ka
nuni yoktur. Buralarının Hayri Pamuenka bil
dirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarilıi 

1041 13 • V - 1937 
______ ! __ ----------·-------- -1--

Salih. 
Hüseyinoğlu. 

Senelerdenberi iskli- ' Filorina göçmenlerinden olduğu halde 340 
senesinden beri evraklarının mükerreren ziyaa 
uğratrlması neticesi olarak iskiiıuııa aid nıuaıne-

1 lenin yapılmadığından bahisle şikiiyeti ve ken-
Küçük satak sokak ' 
No. 41. 
Bornova. 
İzmir. 

nma aid muamele
nin ikmal edilme
nıesinden şikayet. 

disine bir ev ve sanatkar olduğundan bir dük
kan ve bir miktar dahi arazi verilmesi talebini 

havi Hüseyin oğlu Salih tarafından Yüksek Re
isliğe sunulan arzuhaller encüınene verilmekle 
Sıhhat ve iı;tiıııai muavenet vekaJetine gönde
rilmi§tİ. 

Gelen karşılıkta: yerleştirilmesine Devlet 
Şılrasınca da karar verilen Salihin çiftçi olma

drğından dolayı köylerde iska nııu istl'mediği ve 
İzmir §ehri iı:inde ev olmadığından ev verileme-
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1077 

1131 

1 diği ev yerine ev arsası verilmeııine de kendisi 
razı olmadığı cihetle hakkmda bir şey yapıla
mnmış olduğu bildirilmiştir. 

lcabr görüşüldüktc: 
Mübadil olan Salihin evrakının iskan daire

sinde zıyarndan dolayı hakkı iskandan mahrum 
tutulması adalete muvafrk olınryacağından ve 
kanun bu gibilere iskiin hakkını balışetmekte 

bulunduğundan ınüstediııin halile müteıııısib 

surette İzmir vilayeti dahilinde iskanı irah ede
ceğinc 21 - XII - 1932 tarihinde Şurayi Devlet 
Birinci Deavi dairesi de karar vermiş olmasma 
ve gerçi Salihin köylerde iskamm istemediği 

ve İzmirde de cv hulunnıadrğr vckaletten lıil<li
rilıııekte ise rle Deavi dairesi kararı İzmir şehri 
dahilinde değil İzmir vil:lyeti dahilinde iskiınııır 
nıutazammm olup, bu vilfiyete merbut kazalar
da bu yurddaşnı arzusu dalıilinde iskaıır müm
kün bulunmasma mebni kendisinin vilfı.yet da
hilindeki kazalardan birinıle ve kanuıııın halı

şettiği hak dairesinde biran evvel iskiinile senc
lerdenberi devam eden mağduriyetinc niha~ et 
verilmesi hususunun S. ve İç. muavenet vekfıle-· 
tine lıilrlirilmckle beralwr Salihe de ıınlatrlması
na karar verildi. 

Kiarar No. K. Tarihi 

1042 13 - V - 1937 
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Ali Ergun. 
Harita U. Md. 2. Ş. 

muamele memuru ye
rinde 7. S. muadil 
ücretli. 
Ankara. 

Ücretle çalıştırılan 
hir krsnn memurla
rm 2702 sayılr ka
ııuııdan istifadeleri
rinin temini. 

2702 nıımar:ılı kaıııııı:ı giiı·e subay ve askeri 
ıııı•ıııuı-laı·ııı maaşlan hir<·r dt•ı'N'e yükseldiği 
lıald!' aspkı·i ııH•nıııı· yeı·iııdı• <:alışınakta oluh <la 
hiilt:Pııiıı maaş faslıııdmı üı•rf't :ılanlarııı lm ka
ınııı<lan istifade Ptrıı!'ınPktP oldııklarındaıı, vazi
yı•tlı•ri tı•tkik olıınarak lnınlarrn da hnklarrııııı 
v<>rilıııPsiııi istPyPıı .\li l•~ı·g-uııım Yüksd RcisliğP 

suıımuş olduğu oı·zuhal, ı>ncüıııeııe verilmekle 
~1. :\1. V ekfı ll'! i nP göıııleı·ilmişti. 

(;p]ı•ıı karşılık okııııılıı \"P iealır giiriişül<lü: 

Esasen 2702 ııuıııaralı kanun, subaylarla as
keri ını·ıııurlara aid oluh, hu kaııuııda ücretle 
c;ahşaıılarrn ıla istifaılelPriıw <l<'liıll't p<Jecek hir 

kayid oJ.ıııaılrğrna giirt• kanun hükümlerinin lıu 

gibilı•re tc!;lllliline imkan yoktur. Ücretlilerin ise 
j 14~ıa numaralı kanuna tcvfiknıı 551 sayılr tali-
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ArzuhaJ verenlerin 
adı, sam ve otur

duklan yı•r 

1 

ı 
1612 lbr~~~~:----------~-~u~~~irl~r gi~i- as-

-1 7oı·: Hıısanoğlu. i k eri mükellefiyete 

i Karaağaç. ı' tabi tutulmaları. 
_1445 : Edirne. 

1517 Ferid. 'i 

Hulfısioğlu. 

Belediye tıınzifatın- 1 

da. 
Edirne 

~! 

ı 
Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

matname mucibiıwe hizınetı> alınmış oldukları 

cihı•tlt• Ü('l'~tlt•riııin de yinP lııı talimatname da
irPsindı• t~zyiıl oluıııııası ieah ı•der. Bu da ııid 

olduğu <hıirt>niıı takdiriıH' YP lıüt<;eııin müsaade
sin<' hağlıılıı·. ( lı•rt·k Inı noktadan g-erek t'saseıı 

me\'('Ud alıkiııııııı ddi'i~tirilııt<'sinl' ıııatuf olması 

itiharilı• !m aı·zulıaldt• t'll<'Ütııt•tı<'t' yapılacak bir 
mııaıııcle olıııadrğ-ıııdaıı .\li Erg-nııa anlatılınasma 
karar verildi. 

Karaı· No. K. Taı·ihi 

104:l ı:ı. \" -19:17 

Trakyanııı Yunan i~gali altına giı·eceği bir 
smıda l•;dirııl'deıı Hulıı;aristııııa g'<'<:nıi~ oldukla
rmdan ve Inı kere ana vatana anll'lll'riııdt• ınıı

lıacirlı•r g;ilıi askn·i ıııiikPIIefi~-etc tidıi tutulıııa

lıırr iktiza edcrk<•ıı ikiı;ıt•r yüz lira para cezasite 
cczalaııdırılıııakla hcral)l'r ınııvazzaf lıiznwtc de 
tfıhi tııtıılduklarından lıahsilc şikiıyette lııılııııan 

llulfısioğ-lu }\•rid il<' Ilasanoğlu Jlırahiıııiıı Yük
sek ReisliğP sıııııını~ oldııklan arzııhalleri cn
cüııH'ne \'Crilııll'klc ~lilli ~lüdafaa nkiılPtiııl• giin

dcrilıni~ti. 

Gelen karşılıklarda : Yalıaıı1•ı mcınlekl•tt.c 

iken konsolusluğuınuza ınüraatlc askerlik nnıa
melesini tukilı ettirınPnıiş olan ve muhacirliklc 
hir al:ikalarr göı·ülnıcy~n hu erierin 2510 sayılı 
iskfın kanununun askeri muafiyetlerinden isti
fade etmelerine imkan lıuluıınıadrğrııdan asker
lik kanıımıının o tııı·ihtc lll<'riyPt mevkiinde hu-

: lunan 86 ncı matldı'si hiiknıüııe göre kendilı•ri
nin ikişer yüz lira para cezasile cezalandırrla
rak ıııııyaz;r,af hizmete tiihi tııtnlmalarnırn ka
ııııııa ıı,,·ı.:ıııı ııl<lıığu lıildiı·ilıııiştir. 

Bııııuıı üzerine ::\Iilli l\lüdafaa vekıilctindt'll 

eııciinıcııc davet Pdill'!1 saliihiyctli miidürdl•n lii
zımgelen izahlar ıılıııdıktan sonra icabı görüşül

dü: 
TralQ'8nın Yunan tarafından işgali üzerine 

Bulgarİstanıt geı;ıniş ve bilalıare ana vatana av
det etmiş olan Fcrid ye İlıralıiıııin orada bulun

dukları sırada J,ozmı ıııualıed<'sile nıukan·et hıı

lunaıı iki sene zarfmda Türkiye lehine hakkı

lıryarlarıaı kullııııdıkları sabit olıııaıııasrııa gö-
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Arzuhal-verenlerin 
adı, saru ve otur

duldan yer 
Arzuhal hulisaaı Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

re hakhırında ashrlik kamınuııun 86 ncı mad
desinin tatlıikıııa iıııki'm olmayıp 2510 sayılı 

iskan kanununun hükümleri dairesinde muame
le ifası zaruri bulunmuş olmakla keyfiyetin 
.Milli Müdafaa vekilietine lıildirilıııekle beraber 
keııılilcrinc de anlatılınasma karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1 

1044 13- V- 1937 

--.-- --------·----- --------- ----1------------------·-----
1728 Hasan Tekin ve Ar. , Sivereğin de buğday Sivereğin zeriyat sahasının pek geniş olılu-

1821 Buğday ekicileri. satın alma merkez- ğundau ve bu itibarlu fazla buğday yetiştirmek-

609 

652 

' Siverek. leri meyanma konul- te bulunduğundan bahisle burasının da buğday 
ması. 

-~m~.----- ·-·----ı-;:1~-n-y_e_r_e -~-em_in_ 1 

Etemoğlu. 'suçundan dolayı hak-I 
Serfecili. 1 kmda verilen kara-
Ödemiş. ; rm yolsuzluğundan 

: bahsile kaldırılması. 

satın alına merkezleri arasıııa konulması hak
kında Hasan 'l'ekin ve arkadaşları tarafından 

Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal encürncne ve
rilıuekle Ziraat vek;tletine gönderilmişti: 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Siverek buğday konıisyonunca, nakil mese

lesinin mucib olacağı müşkülat ve esasen Urfa 
ve Diyarbekirıle alım merkezlerinin meveud ol
ması itibar nazarına alınarak tesbit edilen mu
bayan merkezleri meyaııma Sivereğin ithal edil
memiş olduğu anlaşılmış olduğundan bundan 
dolayı dileklerinin isafına iıııkfın olmadığınııı 

arzuhal sahibierine ıınlatılmasrna karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1045 13 V- 1937 

Yalan yere yemin maddesinden dolayı altı 

ay hapse mahkum edildiğinden ve halbuki hem 
esas ve hem de şekil itibarile yemini doğru iken 
hukuk kaidelerine ve cezai hükümlere uygıın 

olmıyıırak hakkında verilen hükıııün gadrini 
mucib olduğundan bahisle bu hükmün. kaldırıl
ması hakkında Etenıoğlu Emin tarafından Yük
sek Reisliğe sunulan arzuhal encümene veril
mekle Adiiye vekôJetine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Yalan yere yemin etmekten suçlu olan Emin 
hakkında verilen mahkftnıiyet kararımn temyi
zen tasdik edildiği ve suçlu tarafmdan yapılan 
iadei muhakeme talebinin reddine karar veril-
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Arzuhal hulAııası Eneümen kararı ve ne sebepten verildi~ 1 z ı adı, sanı ve otur-
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1717 1 Abdullah ve Ar. 
is09 ! Sıddıkoğlu. 

i Gümüşhaeıköyü. 
1 

1 

ı 

Hazineden satın al-

mekle beraber karara acele itiraz edilmesi üze
rine yerinde görülmiyen bu İtirazın İzmir Ağır 
ceza nıahkenıesincı> reddolunduğu ve nıııhkiııni
yetini kaldıracak bir hatayı adlinin mevcudiye
tine tesadüf olunmadığı vı> hiikmün cismani ('.('
zaya taallı1k eden kısmının infaz edildiği an
laşılmış ve davanın cereyam tarzmda bir yol
suzluk ve dı>rerattaıı g-ı>ı:erek katiyet kesbt'dı>n 
bu hiikmün ııffini müstelzenı ortada kanım! bir 
sıfıeb de görülını>miş olmakla dileğinin yt'rlnc 
getirilmesine ınahal ve imkan olmadığının arzu
hal sıılıihine anlııtılınıısıııa karar. vı>rildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1046 13 - V - 1937 

Hazineden satın alelıkları gayriınenkullı>rin 

dıkları gayrimen-
1 

geri kalan taksitlerini VHmeğe vaziyetleri nıü
kullerin, ödedikleri ~ sait olmadığından iideilikleri parayı ıılmaınak 

i parayı almamak şar- : şartile bu mallarm gPri alınmasrnı ve bu cilıet 
tile geri alınması. · kabul edilınezse bunlara yeııidı>n kıyınet takdir 

ettirilcrck satış bedellerinin ona göre tadil edil
mesini İstiyen Abdulah ve arkadaşlarının Gü
ınüşlıııeı kazasından Yüksek Reisliğe sunduklıı
rı arzuhal rneiimenı> verilmekiP Maliye vPkale
tine gönderilmişti. 

Gt>len karşılık okundu ve icabı görüşiiliiii: 

, Ahiren meriyet mevkiine ge~en 3031 sayılı 
;kııııunun ikinci maddesinde: Hazineden taksit le 
satııı alınmış olıııı her nevi arnzile iratsız arsa
ların satış lwdellı>rinden % 20 sini tediye etmiş 
olan müştı>rilerden hu ııı:ıllnn geri vernıt'k is
tjyenler bulunduğu takdirde mallarının geri alı
nabilecıeği tasrih eililıniş olmasına ve arzuhal 
sahibierinin geri vermek istedikleri gayrimen
kuller bu madrlei kanuniyede yazılı mallardan 
ise haklarmda ona göre muamele ifası mümkün 
bulunduğuna binaen bu hususta mahalli MaliyEl 

1 
menıurlarma müracaat etmelerinin ve değilse, 

ne hn gayrimenkullerin geri nlınmnsma ne de 
vaktile tekarriir etmiş olan ihale bedellerinin 
tadiline kanımen iınk:ln bulunmadığının kendi
lerine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1047 13 -V - 1937 
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i Encümcn karan ve ne sebepten verildi~i 
! 

~~sJŞeri.f~ü~lli~;.~----~- Maliyece bir tahak-

1816 1 'Tcşvikiye Kuğıdha- kuk memurluğuna 
1 

ne caddesi No. 78 ! tayin kılmmadığm-

Hukuk fakültesi ıne?.unıı olduğundan \'e bir 
tahakkuk ınemurluğuna tayini için vaki olan 
ınüı·acaati üzerine ıııütenakiz ifadelerle dileği 

aylardan beri terviç edilmediğinden bahsile 
şikayeti havi Şerif Ünlü~r tarafından Yiiks~k 

Reisliğe sunulan arzuhal encüıneııc verilmekle 
keyfiyet Maliye vekillı>tiııden sonılmuştu. 

ap. kat 4. 
ls ta n bul. 

1 dan şikayet. 

ı 

1 < 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Arzuhal sahibinin bu hususta daha evvel 

mereiine de müracaat etmesi üzerine arzuhalde 
serlledilen müddeiyatı hakkmda kendisine cc
vab verilmiş olduğu aıılaşıhlığıııa ve esast'n me
mm· tayin w istihdamı ve kaletiere mevdu salft
lıiyet icabrnrlaıı olup ılıılıili niımmııanıt'ıniz Yr~

hilc bu gibi dilekierin encüıneııi ııliıkarlıır et
miyecegine göre Şerif Ünlüerin bu arzuhali 
hakkında encümeııce yapılııcak ıııuaıııele ol
ımadığnım kendisine bi!<lirilml'lline <karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1048 13. V. 1937 

~ -------·~·----------- ·-1-· 
!!?!. Memed Sül<'y:ınanoğlu Avukat N azminin Pıızaı·cı Süleymanoğlu Menıed Çavuş ve ka-
1541 NakHben ma:lıallesi ' mahkemeye sahte bir . rısı Saadet imzalarile Yüksek Reisliğe suııulub 

ı 
ı 

Şifa haınanıı sokak fatura ibraz etmek cncümcniıııizc verilerı arzuhalde : Avukat Naz
No. 15. snretilc haklarının mi Ka~·guıııııı tanzim ettiği ınüzcvver ve ~ahtc 
Sultaııalıırıeil. 

İstanbul. 
ziyarııa sebebiyet ve- ı lıir fatııı·ayı Birinci tiraret mahkemesine ibraz 
rildiğindeıı sikayet. Ptnwk sııretile kanuni haklarmı iptale st•lıelı ol-

' J ,. duğundan bahsile şikfıypt edilmekte w !ın gibi 
hadiselere meydan verilmemek için borçlar ka
nunıuıda tadilat icrası ist.eııilınektedir. 

·i 
1 

•Bu arzuhalin Adiiye vekaletinc gönderilmesi 
üzerine gelen karşılık okundn ve icabı görü~ül

dü: 

Nazmi, lifemed Çavnşla karısı Saadette ala
cağı olan 8a2 liraya nınkabil kendisine tf'ınlik 

olunan fatura ıııucihiıırc bu alacağınrn tahsili
ni temin i~iıı İstanlml Birin<'İ tiraret ıııalıkc
mcsindeıı istihsal ettiği ihtiyati haciz kararnın 

müstcnideıı yedinci İcra memurluğunca haczin 
tatbikı sırasında, Mcıııcd Çavuş borcu kabul ile 
takibe itira7. Ptıııemiş olmasına hinacn hacz.,.di
leıı mallardaıı· hir kısmı satılarak paraya ı;ev

rilmiş İ!!C de sonradan horc;luııun, haczin sclll'
bine itiraz suretilc açtığı dava neticesinde Ti-
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Arzuhal hul&sası 

M. Münür Kuban. 
sicil No. 3278. 

' Malfıliyeti üzerinden 
den maaş bağlanma
sı. 

!-;.-Şe~;et Er. - -ı ;.,_~~~;eJat; ·tieariye 
·i Kocamustafapaşa ei- i tetkik riyasetinde 
i varında Cami sokağı 1 geçirdiği müddetle-
i Alıal'ı•:ı 1\;o. :ı4. rin fili hizmetten sa-
l İstanbul. yılmamasından şika-

1 yet. 

Encümen kararı ve ne.sebepten verildiği 

earet mahkemesince ınevzu haczin refine karar 
verildiği ve borca esas olan faturanın sahteliği 

hakkındaki iddia üzerine bu cilıct Cüınhuriyet 

müddciunıuıniliğnce hazırlık takibatı yapılmak

ta olduğu anlaşılmıştır. Bu ınesele mahkemeye 
intikal ederek davanın usulü dairesinde cereyan 
ettiği anlaşıldığıııa Ye faturaııın sahteliği hak
kında müddeiumuınilikçe yaııılan hazırlık tet
kikatmrıı neticesine göre kanuncu muktazi mu
amelenin ifası da tabii lmluıııluğuna göre bu 
arzuhal hakkında encümeııce yapılacak bir mu
amele olınadığınrıı ve arzuhalde beyan olunduğu 
üzere temlike nıütedair olan kanunun tadilini 
mucib ortaıla bir sebeb bulunınaılığıııın arzuhal 
sahibierine bildirilmesine karar verildi. 

Kiarar No. K. Tarihi 

1049 13- V -1937 

Büyük lıarhrle sağ kolunun ılirsek nıafsalııı
dan :varalanmı~ ve ıbn da ~alıı:ımasına mani ol
makta hıılunıııu~ olduğun<lan hnlıisle vııxiycti 

ı:,:iiz öniiııe getirilerek malüliyt•ti üzeriııdeıı hıı
dHıine maaş tahsisini istiyt•ıı Müııir Kubanın 

Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal t•neüıııeııe ve
rilnıekle 1\f. M. vekiUctinc gönderilmişti. 

Gelen karşrlık okundıı ve icabı ı:,:örüşiildii · 
Münir Kuban hakkında verilmiş olı<ıı tahih 

raporları tetkik olundııkta: cerhi arızasmııı ;";;;ı 

numaralı kanundaki eınraz cctveliııde gii4erilcm 
dereceye g-irmediği aııla~ıldığına ve kıuıun lıa

riciııde ise bir muamele yapılamıyacağııı:.. ~·i·

re dild~iniıı tervicine imkan olıııadığııım kendi
sine bildirilmesine karnr verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1050 13 - V - 1937 

Mülga mukaveHitı ticariye tetkik riyasetin
ıle tekniid aidatı vermek surctile ücretle geçir
diği ıııiiıldetin Heyeti Vekile karnrına rağmen 

fil\ hir.metc ithal edilmcmt>siııdeıı dolayı ~ikii

ycttc bulunan Şt:>vkctin Yüksek Reisliğe sıııı

ıııuş olduğu arzuhal encümt:>ne verilmekle aid 
olduğu vekalet ve Divanı muhasebat riyasetile 
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cereyan eden ınuhabcre üzerine alınan karşıirk
lar okunduktan ve cncümene davet edilen Ba~
vekıUet müsteşarı, Maliye vekfıleti Siyası müs
te~rı ilc Divaıır mulıaselıat reisinin bu hususta 
verdikini izahlar da dinlendikteıı sonra icabı 
görü~üldü: 

Şevketin rüsunıat nıüdüri~·eti umumiyesi ta
rife ve istatistik müdürü iken Hi ~ulıat 1!):!6 ta
rih ve 74:! nuınaralr kanun ırıueilıincc teşkil edi
len nıukavclfıtr tieariyc tetkik idaresi ri~·asetine 

tayininde tckaüd hakkınııı zıyaıııa ımıhal kal
mamak üzcre mcıınıriyetindt'ki maaş miktarnun 
yeni mcrnuriyctinde alacağı ücreti makttıası da
hi maaş addile tckaüd aidatıııııı o miktar Ü?.ü· 

riııdm kcmakıln katı 3:!:37 ınımaralı ve :!fi şu

bat 1!):!6 taı·ihli lcra \'ckillt>ri Heyeti kararna
mcsinde yazılı Jıulunınakta ise de 7-!2 numaralı 
kanıma merlnıt kadro ectwli Inı daire l't>isi i~in 

giistcril<'n ayda lıcş yüz lira ücretten lıir kıs

ııııııı maaş lıakkıudaki ahkfuna tfılıi olalıilt•ı•t•i!;i 

lıakkıııda istisnai lıir ka~·di ihtiva dııwdiği f!'İ· 

bi bu kanunun ikim·i ımıddcsilt• lt,ra Yddll<·ı·i 
Heyetine verilen tnyin saliihiyeti hnkkmda da 
bu yolda bir işaret hulunıııaıııasıııa ve Divanı ııııı
hasclmtııı üç aylık raporları üzerine ıııukaddeına 
Divaııı ınulıaselıat eııı·ünıeııiııeP bilittihaz Yük
sek Meelis~e mulıtt•lif tarihll'rd(• tasvih huymn-
lan iki kararda da (Ücr!'tl(~ istihdam cdilec(•k 
memurin ücuratmdaıı bir kısmmııı rnaaı:ı ve bir 
kısmının ücret itiharı encüıneııiınizce nıuvafıkı 
kanun görülmemiş olduğundan bu ve ıııüıııa

sil ınııaınelfıtta ıııahihüttathik olmak üzere t•sası 

nıcphusuanha ir;in lıir nıaddei kaııuııi.1·e tcvdi
ini ınuktazi lmlnnduğu) hcyau olunnıakta olma

sma ve Hüklııııet~c böyle hir kanun tcdviniııe 
de ınahal ve lüzum görülmt'mesiııc ve eııcüme
ııimizin mevzuat hilafında hir karar ittihaz 
cdcıııiyccl'ği de Yülısck :M.eclisin lfi. XII -1!)3:.! 
tarihindeki i~t iımııııda kanıı·lııştırılınasına bina
en Şcvketin 742 ııııınaralı kanunla ••ski ve yeni 
tekaüd kanuıılaı·ı ınuva~<'lı<'sindc lrra Vekilic
ri Heyeti kanırma ist in ad<' n ınnkaw!Utı ticari
ye tctkik idarcHi ri.vaset iııdt' iierPt le istihdam 
erlildiği ıniirldetiıı fili lıizııwtP ithali lıakkıııda-

' ki dilt•ğiııiıı tcrvicinc iınkfm görülmemiş ve ·şu 
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
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kadar ki, btı İ'iyasctte bulunduğu zaman aldığı 
ücretlerden ke~ilen tekaüd aidatının kendisine 
reddi ınuktazi bulunmuş olmakla keyfiyetin Ma
liye ve İktısad vektılctlerine bildirilmekle bera
ber Şevkete de aniatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1051 13- V- 1937 
·------- -------,-----------'--

1834 
1940 

Memed Tekinşen ve : Maraş eJblediyc 
Ar. i sinden şikayet. 

, Sakarya mahallesi. ı 

Maraş. 

rci- Maraşta cami ve nıescitler i~inde ve kena
rmda bulunan ml'ıarlıkların başka bir yere nak
letmesinden ve ml'zar taşlarını kırdırıp yollara 
koydurmasından dolayı Maraş belediy(' reisin
den şikayette bulunan 1\1. Tekinşen ve arkadaş
larmlll Yüksek Reisliğe sunilukları arzuhal en
cümeııe verilmekle Dahiliye vekilietine giinde
rilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icahr görüşüldü: 
Bu hususta mülkiye müfettişlerinden Hüs

nü Tokör. tarafından yapılan tahkikat neticesi
ne göre: helediyenin kıınııni nıesuliyl'tini i ca h 
ettirecek hiı- hal görülmemiş olup, ıııaahar.a bu 
meseleye aid olmak üzere tanzim edilen tah
kikat evrakının tetkik e<lilmek üzere Şı'ırayi 

Devlete gönderilmiş olduğu anlaşılmış ve Şu

rayi Devletin tetkikine tcvdi edilen bu mesele 
hakkında encüm e nce başkal'a tet ki kat i crasına 
mahal görülmemiş olmakla keyfiyetin arzuhal 
sahibierine anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1052 13 - V - 1937 
-- ----~-~------~-------~----------- -~----------~~------~-----

~62 H. Taılı~in. ! Giritte wrkedilen l Babasının tliritte ve hayatta iken 50 sene 
911 1 Tosunoglu:. . . j mallardan dolayı l evvel kendi akrabaları beyninde taksim olunıın 

303 
Hanya muhadıllerın-; yanlrşhkla ziyaa uğ- i malarından vesaika istinaden anası ve karde

~--'ı den. , ratılan haklarının ve-: şile kendisine aid olan kısmından başkalarıııa 
251 Yenişehir Gölbaşı so-' rilmesi . ! hisse tefrik edildiği gibi istihkakları da noksan 
3645 1 ka,k No. 73. 1 ! olarak tesbit edilmiş olduğundan bahisle şikil.-
6443 Beyoğlu - İstanbul. 1 yeti ve tefrik olunan malların kendilerine iade-

sile beraber noksan tesbit edilen istihkakları
na mukabil de tasfiye vl'sikalarmrn verilml'sini 
istiyen Hasan Tahsinin Yüksek Reisliğe sunmuş 
olduğu arzuhaler encümene verilmekle Sıhhat 
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Arzuhal hulAsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

ve içtimai muavenet vekaletine gönderilmi~ti. 
Gelen kar~ılık okundu ve icabı gör~üldü: 
Arzuhal sahibi tarafından daha önce Şilrayi 

Devlete müracaat edildiği ve Deavi dairesince 
işi tetkik olunarak gayrivarit olan iddiasının 
reddine karar verildiği vekaletten bildirilmesi
ne ve Deavi dairesinin kazai vazife gören ınüs
takil mahkeme sıfat ve salahiyetile mücehltoez 
olduğu Yüksek Meclisin 803 numaralı kal'arile 
teyid edilmi~ olmasma ve bu itibarla Dı>avi 

dairesinden verilen kararlar ne gibi hüküınlt>ri 
tazammun ediyorsa onların aynen tenfizi lazım
gelip bunların tetkik ve tadiline encümenimiz
ce imkan bulunmamasına binaen bu arzuhal hak
kında yapılacak muamele olmadığının arzuhal 
sahibine anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

------,-·~ - ~ ------~--- _f __ ---- --~----- -~---
1968 i Hatice ve kızları. Kendilerine tahsis lskıi.n-;i!retiıe- kendilerine-Beyo~ı~i;d.~ F;.-

1053 13- V- 1937 

l861-l Taksim J<'eridiye cad- edilen ya,rnn ev ve ridiy<'ıl<' yarım ev ve g<·~iııehilın<'k için dP Ho-
des\ No. 52. diikkan alınarak ye-

1 
ı·:ırı:ı.~:Hia yarım dük<kfırı vniimiş olduğııııdmı 

Beyoğlu - İstanbul. rinc müstakil mal ve-: ve hıılhuki lıuıılarııı izalei şi\yuu iı:iıı Hatılınnk 
rilmesi. 

1 
imkanı daima mcvcud olduğu giıbi kullanmak 

: Omsmnında da müşkilat çı.>kmekıte olduklarmdan 

1 

bailıııil\lıbnnlar geri alınarıık yerlerine müstakil 
bir daiı•e verilmesini istl'yen Bc:-.acı Nuri karısı 
Hat.iee ilo k1zLan tarafıııdaıı Yüksdı: Rt>isliğı~ 

suıııılan arzuhal enf'iiınmıe verilıneklcı Kfllıılıai 

ve iı:timai mnavenet vekill!'tiııc gönd<'rilmişti. 

Oeleıı karşılık okundıı ve icabı görüşüldü: 

Esasen bu arzuhal sahibierinin İstanbul 
miirettebntından olmadıkları ve vaktilr eczacı 

Nuriye Tekirdağda tahsis edilen malların 

kendi sıınutaksiri olmıı ksııın elinden çıkınası 
üzerine eski tahsise istinaden bu yı>rlerin veril
miş olıhığu anlaşılmış ve fstanbulda mürettch 
olduğu ve htanbulda İskan haklıırı buhındugu 
halde burada isk5n edilmeyen bir çuk nıühadil 
ve ınuhacirler varken Hatice ve kıziarına mu
hassas yarım <lV ve dükıkanın geri alınarak yerine 
ıbWjka bir mal veriLmesine i-ınkfın bulnnmamıs 
olmakla keyfiyetin kendilerine aııla,tılmasıım 

karar verildi. Karar No. K. Tarihi 

1054 13 - V - 1937 



18-
& .. zs == 

.A.mıhal verenlerin 
adı, sanı ve otur-

1 

Arzuhal hulbaııı 
duklan yer 
--===--=~""--

1 Encü~en k~ran ve ne sebepten ver~~ği 

1310 1 Cavide. 1 Hazineden taıksitle 
137 4- Şayeste sokağında sa tm aldıkları areıı. 

1 

No. 75 evde. !borcunu veremediğin-
!zmir. den bazı teshilMa 

mazhar edilmesi. 

İzmirden Cavide imzasile Yüksek Iteisliğe 
sunuhıp eneümene verilen arzuhalde : Metrfık 
mallardan fahL, bedelle satın aldığı arsanın 

bulıran dolayısile bir kısım taksitlerini vereme
diğinden ve bu gibi satm alınan gayrimenkullc· 
rin taksitleri tecile tabi tutulduğu halde kendi· 
lerinin bu tecilden ve İzmirde evi yandığı hal· 
de de harikzedelikten istifade ettirilmcdiğin

den bahsile, bu arsanın satış bedelinin mute
dil bir hadde indirilmesi veyahud harikzedelc
re verilen haklardan istifade ettirilmesi ve bu 
da mümkün olmazsa taksit borçlarının yirmi 
sene tecile tilibi tutulması istenilmektedir. 

Re is M. M. Katiıh 

Giresun İstanbul Samsun 
1\fcznn Ziya Kam.nıı1rsal M. TTiaş 

C:ıı~~zi Aınt('lb Clümüşaııe İstanbııl 
Jl. Şahin Ş. Erdoğan A. Barla.ç 

Zonguldak Siird 
R.Di~ Ş. Biisoy 

Bu arzuhalin Maliye vekalctinc gönderilmc
si üzerine gelen karşılık okundu ve icabı görü
şüldü: 

177:3 ve 2222 ve ahiren .ın<>riyet mevkiine ge· 
çen 3031 numaralı kanunlar 25- III- 1931 ta
rihine kndıır satılan gayrimenkullerin taksitle
rini teeile tahi tuttuğu cihetle Cavidcye 
29 ·XI- l!l31 tarihinde bedeli sekiz senede öden· 

rnek üzere tıOO liraya satılan arsa taksitlerinin 
teciline hu kanunların hükümlt>ri ıııüsaid bu· 
lnnınadığının ve 2033 numaralı kamınla mülga 
olan 622 sayılı kanunun tayin ettiği müddet 
zarfında müracaat etmediği Cavidenin kendi 
ifadesilc de sabit olmasına giire lınrikzcdı•lik 

hakkından istifade etmesi ve hu gibi Hazineden 
satılan ınallarm satış bedelinden tenzilat icrnsı 
mevzuata tcvafuk etmediği cihetle buna dair 
dileginin de tervicine imkan olmadığmın kendi
sine aniatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1055 13 - V - 1937 

Balıkesir Bursa Çoruh 
Il. Kara n Al. li'. Gerçrkcı· A .. Akyii.z 

Ordu Sıva.cı Van 
lsııuıil Çaıııa.ş Akif (jz_ Er. M. Boya 
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2437 i N~cati ıkurtuluş. 
2565-J' E~ki Bursa :Moousu. 

Gemlik 

Tekaüd aylığının 

nıobdei tılihsisi hak- ' 
kındaki yanlışlığın 

düezltilmesi. 

Yü~haşı iken teşkilatı ııııılısusııyu dahil olmak 
Ül.Pr(• askı•ı·l iktı•H istifa Ptmiş ve soHra<laıı ıla 

Hııı·sıı ıııPhusu olımık Yüksek Meclise iştirak ey
l~nıiş olduğunılaıı ve ifa ettiği lıiıınetlerle yirmi 
be5 sene yi dolılurmasma nwn i sonradan tckaüdü 
icra kılınmış ise de tekaüdünün ınebdei kararna
mede yazılı olmamasma mebni ,bunun yüksek tas
dika iktiranını takib eden ay iptidasından itiba
ren maaş tahsis etmiş olduklarmdan ve halbuki 
tekaüdliik başlangıcının ilk müracaat tarihi o
lan 12 nisan 1933 tarihinden itibar edilmesi ka
nuncn iktiza ettiğinden bahislc bu yanlışlığın 
düzeltilmesini isteyen Necati tarafından Yük
sek Reisliğe sunulan arzuhal, encümene veril
mekle keyfiyet Divanr ınuhasebattan sorulmuş
tu. 

Uı>l!'n karşılık Üz!'riıw encÜmPII!' dav1•t !'diiPII 
l>i\·aııı ınuhaselıat reisile M. M. V. Tekaiiıl şu
hı>si ıııii<liirii ham· oldukları halde mcs!'le tetkik 
n• ieahı ıııiizakPI'<' ı•dildi. 

U•·r~i ımı:ı 1111ırını·alı t<•kııüd kannıııınn11 seki
i ziıHİ nıaddı•siniıı iki mııııaralı fıknısmda a~ıkt:ı 
' bulunan zabitler ile askcı·i memurlardan tekaiidü 
İcra edil<•nlere tekaüdleriniıı t:ısdiki tarihini ta
kib ed<>n ay başından itibaren ınaaşlarnıın verile
CI'ği yazılı huluıııııakta ise d<•, !'\pcati PHIISI'II as-

i kt'rlik,tı•ıı istifa Pd<'rl'k tpşkilatı mahsusaya ı.rir
ıni~ lmlunıııası YI' soııı·admı da ııH•Inıs olıııası 

hasebile askt'J'iikle fili hir aliikası kalmamış vP 

lıiıw11alPyh kl'ndisiııin ıH;ıkta lıir zahit olaı·ak tc
ltıkkisinl' imkilli hulııııınaıııı~ olduğu ve teka
üdüııün Milli Miidafa vPkaletincc yapılınası 

is!' aıwak nwmuriy('t hayatrımı askerlikten 
ibarPt olıııasından V(' hizmet müddetinin orıul:ı 

ıııukayyed ,.,, ınazlıut lnıluııınnsıııda11 il<•ri g·p\

diği \'!'lı n it ilıarla hakkıııda ayni maddenin ikin
ei fıkr:ısı d!'ğil. t••kaüd maaşıııııı hu bnsustaki 
istiılasıııın kaydi tarihindl'n itih:ır!'n tahsisini 
istilznııı ı•dı•n heşinci fıkra hükmünün tathikı 

ı lftzııiı g-Plt\e(1ği anıaşılrnrştrr. Esasen J)ivnnı nıu
hast•lıat n•isiııin ı•nı,Ümt'nl' ira!' ettiği dosyalar
dan \'!' vt'rcliği izahlarılan da anlaşıldığı iizı•ı·p 

ayni vazi~·l'ttl' olan lıiı· ı;ok pınsaliııe di' Inı yolda 
maaş t:ıhsis kılınmış ve lıiıuH'ıııılPyh şimıliye ka
dar olaıı tatlıiluıt hu ımrctlc ccı·ı•y:ııı etmiştir. Bu 
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Hava Tcğmeni. 1 beraobr mektcl:ıdcn 

1 Yük.'lek mühendis çıkanlar mcyannıa 

· mektebindc taıhsilde. koıınlınıısr. 

lkrlin. 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

takdire göre M. M. V~kiiletinin bu babdaki 
kararııaıııedc hir ziihul ir•ahı olarak ııwhdei tah
sisin zikrPılilıııPıııi~ olması, I\'ef'atinin hu kanuni 
hakkıııııı iskatımı mıiııi t<•şkil t>tıııeyrceğinden 

biı· çok (•msali veçhile teknüd ıııaaşı ınelıdei tah
sisinin 168:3 numaralı tekaüd kanununun 8 nci 
maddesiniıı hrşinei fıkrasına tevfikıın tadil ve 
taslıihi lfızıııı gelt><·eibııe ve keyfiyetin M. M. Ve
k!ıletile Divaııı ıııuhasebat reisliğine bildiril
mekle beralıer ~ecatiyc dt> anlatılınasma karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1056 17- y- 19:37 

1929 da deniz harp mektebini bitirıni§ oldu
ğu ve emsalleri de 1 haziran 1930 da Asteğnwn 
nashedilmi~ oldukları halde kendisinin h:ıva 

ıniihı>ndisi ~·ctiştirilmck i~in a~ılan müsabakaya 
i~tirak e<leı·ek muvaffak olması yüzünden hu 
nasıhlrlar ın!'yanına komılmayıp hakkının an
cak iki sene sonra verilmiş olmasııırlan şikfiy<'t
le kendi sunu ta ksi ri olmaksızın yapılan hu nın
amelenin tashibiııi ve binaenaleyh nasbıııın kcıı
rlisile ayni tarihte mektcbten çıkanlar hizasına 
fili ol arn k konulmasını İstiyen Fuat Ulıığun 

Yüks!'k Reisliğ!' sunduğu arzuhııl eııcüıncnc ve
rilmekle M. M. vekiUetine gönderilmişti. Clel<'n 

' kar~ılık üzerine cnciinıcne davet edilen M. :\f. 
V. Siyasi Müste~arı ilc M. M. En. Reisi hazır ul
duklıırı halde mesele tetkik olundu. 

Deniz barlı mektehini bitirmiş olanlarm dip
loma almak ve binaenaleyh kılıı; takmak rn'uı-

i ınelpsinin trnııııuz Y!' nihayet ağıı~tos aymda ic
rası miiteamcl iken 1929 S('nesindc hu merasi
min her nerlı>nse ikinci teşrine kadar uzamr§ ve 
hu esnada Fııat llluğıın ila llenı>l· Kurmayen a
çılan hava mülıı>ndisi yetiştirilmı>k müsabaka
sına girerek nıiisahakarla muvaffak olması iiz<>-

' rinr hava sınıfıııa ııaklı>dilmiş olduğu ve Fııat 
Uluğ vaziyP1inrl<' olıırak 1~27 seııPsillfiP deniz ta
IPlıesi olanlarm nıağrlıır olmanıaları i~in 1 kıi

rıııınıcvvel 929 t:ıribinıl!' zalıit vPkilliğin!' tı•ı·fi

leri hakknıilıı lıililharı> iııti§ar eden 1604 nnmıı
ralı kanun üzerine bu suretle hakları verilnıi§ 
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iken Fuat IDuğun hava kısmına intisabı hase
bile arkadaşlarından ayrı tutulduğu ve emsalle
rinin ayni hizaya konulmasına dair bilalıare va
ki olan rnüracaatı üzerine de gerek Genel Kur
may Başkanlığınca gerek Ali ııura ile son tetkik 
mercii encümenince hakkı teslim edildiği anla
!jrlmıştır. 

fcabı g-örüşüldükte: 1920 senesinde deniz ta
le besi olanlarm 1604 numaralı kanunla 1 kanu
nuevvel 929 tarihinde Yarsubaylığa terfi ettiril
dikleri halde hava mühendisi yetiştirilmesi için 
müsabakada muvaffak olmuş ve memlekete da
ha nafi bir uzuv olarak yetiştirilmek üzere Al
manyaya gönderilmiş ve orada muvaffakıyetle 
tahsilini ikmale çalıştığı anlaşılmakta hulınımuş 
olan ve emsalinin ayni vaziyatinde bulunan F'u
at Uluğun sırf aid olduğu daireec bir zülıul ese
ri olarak kendisinin o tarihte tt:>rfi cdt:>ııler nıı•

yanmda gösterilmem'iş olması, bu kanııııun kPn
disine balışettiği bir haktan malırum kalmasım 
bııis olamıyacağma binaen F'uat Uluğun cmsali 
gibi Astcğmenliğe nashının, kanunun mutlak 
hükmüne tevfikan fili olarak 1 kanunuevvt:'l 929 
tarihine yani emsalleri hizasnıa götüriilıııekle 

beraber bunun tabii neticesi olarak da 30 - R -
933 nasıblı teğmcnlerle birlikte Yüzbaşılığa ter
fii yine bu kanunun hükmüne ve hak ve ınade
lete de uygun göriilmiiş ve bu suretle encüınen
de hazır bulunan M. 1\f. V. Siyasi Müsteşarı da 
vekalet narnma iştirak etmiş olmakla o dairı•de 
muamele ifasının 1\f. 1\f. vekilietine bildiri~rıwkle 
beraber Fuat Uluğa da anlatılınasma karar Vl'· 

rildi. 
Karar No. K. Tarihi 

1057 17 - V - 1937 

Tckaüd omaaşı hak- l Eski tekaiid kanununun 26 ncı maddesine 
kındaki muamehınin göre tahsis edilmiş iken tadil ve teıızil edilen 
tashilıi. rnaaşı hakkında yapılan nıuaıncleııiıı taslıihiııi 

ve 1165 numaralı kanun hüküııılt,riııden istifa
desinin teminini ve beşinci dereceden maluliye
tiııin de tesbitini isteyen Pınekli hinhaşı llfpnıdııh 
Üzkaıı taral'ıııdaıı Yükst•k Reisliğe sunulan ar
zulıal, encünıene verilmekle Milli Müdafaa ve
kaletine gönderilmişti. 
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Gelen k.ai:Şllık okundu ve icabı görüşüldü: 
l\1eruduha evvelce tahsis edilen maaşın tadi

len tenzili, 1596 kuruş maaş bağlanması lazım
gelirken nasılsa 1797 kuruş tahsis kılındığı son
radan anlaşılması üzerine fazla bağlanan mik
tarın kanuni istihkakı olan miktara ircamdan 
ibaret olmasına göre, bunun tekrar tezyidi su
retile tadili bittabi mümkün değildir. l\fcmdu
hun 1165 numaralı kanundan İstifadesi hak
kmdaki dileğinc gelince : Bu kanunun hüküm
leri İstikiiii mücadelesine bilfiil iştirak edenle
re nıünhasır olup, Memduhun ise bilfiil muha
rebeyc iştirak etmeyerek o vakit askerlik şube
si reisliğinde bulunmasına ve bu babda Şurayi 
devlette açtığı davanın reddedilmiş olmasına 

ve Deavi dairesi kararları kati ve nihai mahi
yette olup, bu kararların ise, Yüksek Meclisin 
803 numaralı kararı vcçhile encümence tctkilı: 

ve tadil edilemiyeceğine mebııi bu muamelenin 
encümence tadiline de imkan bulunamamıştır. 

l\femduh Özkanm maluliyeti derecesinin tadili 
keyfiyeti ise fenni bir iş olup, Milli l\1üdafaa 
vekilieti Sılılıiye dairesinde yapılan tetkikata 
göre, Haydarpaşa hastanesinin son raporunda 
yazılı sol gözündeki arızanm Meşimiye dumuru 
olduğu aniaşılmasına ve bu arızanın da !551 sa
yılı kanunun emraz cetvelinin altmışıncı bcn
dine tevafuk etmesine ve beşinci dereceden ter
fih zammı alınması ise bu kanunun otuz yedin
ci maddesine uygun bir arızanrn vukuuna mü
tevakkıf olup, Memduhun göz iirızasr buna uy
mamasına mebni, kanuni bir zaruret icabı ola
rak terfih derecesi de altmerya indirilmiştir. 

Yapılan bu muamelelerde bir kanunsuzluk gö
rülmediğinden dileklerinin yerine getirilmesine 
imkan bulunmamış olduğunun ve şu kadar ki 
kendi sunutaksirile olmayıp yine sırf fenni bir 
heyetin yanlış takdirile tahsis kılınan maaştan 
dolayı almış olduğu farklarm kendisinden taz
ınini cihetine gidilmesi gibi hir muaıııeleye ma
hal verilmemesinin Milli Müdafaa vcki'ılctine bil
dirilmekle beraber 1\femdulı Özkana da anlatıl
masına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1058 17 ·V- 1937 
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

584 Dr. Zeki Hasmet. Mü1erakim tekaüd Malfıliyeti üzerine tııııluıis edilmiş olan tekaüd 
623 Tcmellhof ·Manteiif- maa.o;ılarınm verilme- nınaşının Almanyada bulunııuısındaıı dolayı kc-

l felstr. ırl. 1 sil ın iş olthığundan bahsile ana vatana dönmek 

t 
_·' 

33 A. üzere teraküm eden maaşlarının gönderilmesini 
Berlin. isteyen Zeki Haşmetin Yüksek Reisliğe surı

muş olduğu arzuhal encünıene verilmekle bu 
hususta Maliye vekiUetile eereyan eden muha
lıere üzerine son gelen karşılık okun"duktan ve 
eııcüınene davet edilen ınuntazam borçlar mü
ılürünün verdiği izahlar da dinlendiiden sonra 
icabı görüşüldü: 

Zeki Haşmetin umumi harbi müteakib Al
manyaya gi(lerek orada ikam<>ti ·ihtiyar etmiş 

ve ticaı·etle iştigal etmııkte bulunmuş olduğu 

yapılan tahkikattan anlaşılınasına ve daimi su
rette memleket haricinde ikameti ihtiyar eden
lerin maaşlarının kesileceği de 5 - IV - 1934 
tari1hli nizamna,me hükmünden bulunmasına göre 
dileği vcçlıilc biriken maa.,lannın tesviyesine 
imkan olmadığının kendisine bildirilmesine karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1059 17 - V - 1937 

884 Hüsnü Arikan Hazineden tııksitle Hüsnü Arkan iınzıısile YiikBek Reisliğe sun
satın aldığı mallar lu lı encüıııeııe verilen arzuhalde: Hazineden mü
bedellerinin indiril- zayede il<' satııı alınış olduğu bağ ve sairenin 
mesi. pek yüksPk fiatla üzerinde kalmış olduğundan 

933 Alioğlu. 

Bağcılar na.mına. 

Kını!lı:. 

ve bunların taksitlerini vprın!'~e iktiıiarı olma
ılrğın<lan bahsile satış bedellerinden bir kısmının 
indirilmesi istenilmektedir. 

Bu arzuhalin Maliye vekaletint: gönderilmesi 
üzerine gelen karşılık okundu ve icabı görü
şüldü: 

Hüsnü Arkamu Hazineden satın aldığı g·ayri
mcııkuller satış bedellerinin iııdirilmesine kanuni 
imkıln olıııayılı, ancak ahiren ıncriyct mevkiine 
gl'~<'ıı :l031 numaralı kanunda lıu ıı;ilıi -ıııal sntnı 

alaıılaı· lehine lıazı hükümler konulmuş olduğuna 
ve Hüsnü Arkıının al<lrğı ınallarda ııcvil<'ri, men
şderi V<' satın alındıkları tarih itibarilc kanun
ıla giisterilen kayirl ve şartlara tevafuk Pdiyorsa 
lwııılisinin bu kanun hükümlerinden müstefid ol-
ıııası tahii bulunduğuna göre bu hususta ma-
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1 halli ınaliye ını>murlarına müracaat etmesi liızım-

1 

geleecğiııin Hüseyin Aı·kuıııı anlatılınasına karar 

~il di. 

1 

Karar No. K. Tarihi 

1060 17- V- 1937 

~3~~~~-~~~~;;~-~:H. lbr:·, Kö;lerinde~ 111 li~:-ı:---Ya~an do:uzu itlii~~~~~l-memesinclen dolayı 
(iH2 him : para eezasr istenil- ! 

• ı köylerinden haksız yere lll lira para cezası is-

86~ 

(';[6 

Ramazanoğlu. m€Sinden şikayet. 
Cebeler köyü muh- tenildiğinden şikayet eden Gebeler köyü muh-
tarlan. tarları Halil İbrahim ve Hüseyin taraflarından 

Kırkağaç. Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal, encümene ve

rilmekle Dahiliye vekilietine gönderilmişti. 

1 

Gelen karşılık okulHill ve ieahı görüşüldü: 

Kaza mücadele komisyonunun kararına rağ

men mükellefiyetierini yapınadıklnrırıdaıı dola

yı bu köy erkeklerinin aralarında taksim olun

mak suretile lll lira para cezası verıueleri i\:iıı 

·i ı>vrakı kaza idare heyetine sevk<'ılilıuiş ise de hu 
Cl'zalarıııııı, 2:mo sayılı af kanununun şümulü 

dalıiliııdt• ı.ı·iiı·ülııwsine ıııelıııi, alııııııasıııa ıııalıal

kalıııadığı aıılaşılıııış olmakla kt•yfiyetiıı Halil 

llırıılıiınll' Jlii.~cyiıw bildirilmesine karar veı·ildi. 

-------------~---------------~-------ı 

Mustafa. J Kepsüt nuhiye mü- i 
Kcpsüt ıınhiyesinde. 1 düründen şikayet. 
Balıkesir. 

Karar No. K. Tarihi 

1061 17- V- 1937 

Küpsüt ıııı.Jıiyesi nıüıliirü Sedadııı suiistiıııııl

lt•riıııll'ıı YI' ııwıııııriyl't sıfntııuı yakışmayan hıı.l

lı·ı·iııdl'ıı hnhxilc şiknyctte bulunım Mustafa 
ve arkaılıışlıırıııın Yüksek Rcisliğc suııınuş ol

dukları arzuhal, l'll<'Ünı<'ll<' vpı·ilııı<'kiP Ilahiliye 

vekfıll'tiııe giiııdl'rilıııişti. 

( IPIPıı karşılık oknmlıı ve icalıı g·öriişüldü: 

NalıiyP ıniidiil'ii Sı•ılat hakkında şikfıyet <'di

IPıı ınaıldPIPrılt•ıı hi~ lıiriııin salıit. olrııaılığı ıııı

laşılarak viliıyPt. idart• lı<'y<'tine(' ıneııiınııhakP

ııwsiııı• karar yprildiğil ve k!'ııılisiııiıı yolsuz hir 

harl'k<'li di' giiı·ülrn!'diği vil:iydiıı işarıııa ııtf<'ll 

vekaletten bildirilmiş olmasına giire lıu arzuhal 
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hakkında yapılacak muamele olmadığının Mus
tafa w arkadaşiurma anlatrlmasına karar ve
rihli. 

Karar No. K. Tarihi 

1062 17- V -1937 

4

6 

__ 

9

1_

3

3

9

7 • DKuoll'o-s:dnu·.--~-~'-ı.--~~-~~~-:aaş~arm_ı_a_l: 1ı-~~:;;siz -y-er_e __ v_e_k_a_l_e_t_e_m_r_i_n_e_a_l_ıı;m-ış -old:-

ı .,.... mu- : madığından şikayet. ğundıııı ve maaş ta almamakta bulunduğundan 
ihaS€1booisi. 1 şikayet eden Hiyarbekir kolordu eski ınuhasebe-
Diyaııbokir. cisi llııı·sunuıı Yüksek Reisliğe sunmuş ol(luğu 

aı·zııhal, eneüıııeııe veı·ilınt>klP :\>[aliye vekılll'tine 
giiııılerilmişti. 

Reis M. M. Katih 
Giresun İstanbul Samsun 
Mezun Ziya Karmnursal M. Ulaş 

İstJanbul Ordu Sıvas 

A. Barlas 1. Çamaş Akif Oz. Er. 

U elen karşılık okundu ve icabı göı·üşüldü: 
Dursunun açık ınaaşlarına aid tediye emrinin 

Diyarbekir merkez ınalmüdürlüğüne gönderil
diği gibi kendisinin talebi üzerine ahiren teka
üde sevkedilerek harcırahının da tesviye olun
duğu anlaşılmış olmakla keyfiyetin Dursunu bil
dirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1063 17- V- 1937 

Çorillı Gazi Anteb Gümüşane 

A. Akyüz M. Şcıhin Ş. Erdoğan 

Siird 
Ş. Süsoy 
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342 1 Veli Balkı ve ar. l Mıwı,larınrn verilme- Esas<'n az olan nınaşlarının nıuntaza.ınıuı vı>-

-362- Yenicami imam ve mekte o1ınıısrndan rilmem{'ffinden dolayı biisıbütün müzayaka içinde 
ilıatibi. şikayet. JcaJ.lıklarıııdaıı lıahsile şikityettt> bulunan Akhi-
.Aıkh.isar. sardaki Y<·ni cami hatibi Veli ile diğer camiler 

-1-
1807 [ Saffet Ortaç. 
1913~1 Postane caddesi No. 6. 

1 Kırkla·reli.. 

haılt>rııcsi hayratı tarafından Yükıwk Reisliğe sıı

nulııııış olan arzııhal, en<'Ünıeııe verilmekle Va
kıflaı· uıııuııı müdürlüğü ile cerayan ed<'ıı nınha
here üzerine son gelen karşılık Olkundu ve icabı 
g-öriişüldü: 

.Aikılıisardaıki h·a.dc.ınei lıayratın birikmiş olan 
ıııaa~larınııı veı·ilıııesi i<:iıı vaziyetİn müsaaılesi 

ııislı<•iiııde merkezden ıııiiııasib miktar para gön
derilmiş olduğu r~ilıi gerek Akhisarda gl'rek di
ğer nıahallerdı>ki hademei .Jıayratm birikmiş olan 
maaşlarının peyderpey tesviyesi esbabınıı da 
tevessül edildiği anlaşılmış olmakla keyfiyetin 
arzuhal salıibierine biloirilnıesine karar verildi. 

Karar No. K. •rarihi 

1064 18 -V - 1937 
~--~-~~--~--- ·------

Haklanda hakimler 
kannunun muvakkat 
ma.ddesinin A ben
dinin tatıbikrna da
ir verilen kararın 

kaldırılması:. 

Hakimler kanununun muvakkat mad<i.esinin 
A bendine göre hakimlikten çıkarıldığmdan ötü
rü kendisine avukatlık ruh~atname.si verilmedi
ğinden ve sicilinde ise A ibendinin tatbikını 

mucib bir hali bulunmadığından hwhsile ıhakkm
daki bu kararın kaldrrılmasıııı isteyen Kıklar
eli <'Ski aza müliizımı Saffet Ortaç ·tarafından 

YükN<'k Reisliğe sunulan ar~uıhal encümene veril
mekle Adiiye vekaletine gönderilmişti. 

C elen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Vekilietin bu karşılığında verilen izahiara 

göre Temyiz mahkemesi birinci reisinin Reis
liği altında teşekkiil eden komisyonun &ffetin 
sicili üzerinde yaptığı tetkikler neticesinde 
vermiş olduğu bu kararın kaldırılmasrna ve si
cilli itibarile hiikimliktı>n çıkarılanların ve 
lıinnet ice nı emur olmak vasıflarnıı kııyhı>tnıiş 

olanlarm avukat olmak için nıanı>vi vasıfları 

ıla kaybetmiş olacaklıırıııa biııaeıı Sııffetiıı bu 
husustııki ılileğiniıı yerine getirilmesine iıııkiin 

bulunmamış olmakla keyfiyetin kendisine bil
dirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1065 18 - V- 1037 
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~ 2-1 Arzuhaf verenlerin 
~ ;c; adı, sam ve otur-
< 1 duklan yer 

Arzuhal huWıası 1 Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
1 

=~=~· 

1026 ' Yusuf ve ar. 1 Meralanna yapılan ! Köylerinin meralarrna yapılan tecavüzden 
1079 Germencik naıhiyesi- 1 

tecavüzün meni. ' meni hakkında Turanlar köyü halkı narnma 
nin Turanlar ıköyü 1 muhtar Yusuf ve arkadaşları tarafından Yük-

1 mulhtan. sek Reisliğe sunulan arzuhal encümene veril-
Aydın. mekle keyfiyet Dahiliye vekilietinden sorulmuş

tu. 
Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Turanlar köyü ile çiftlik sahibierinden Mu

zaffer Keskin arasındaki arazi ihtiliifınrn eski 
bir hadise olup, bunun iki sene evvel Mahkeme
ye de intikal etmiş olduğu anlaşılınasma ve me
hakime aid meseleler ile encümenin aHikadar 
olamıyacağı Yüksek Meclisin 311 numaralı ka
rarı iktizasmdan bulunmasma göre bu mesele 
hakkında encümence yapılacak muamele olma
dığının ınuhtar Yusufa aniatılmasına karar ve
rildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1066 18 - V - 1937 

-ı -----+----------ı-------
1 Haiznooe tef'erruğ e- 1 1340 senesi ihale aşarının faiz ve takih mas
i dilen gayriJmenıkulle- 1 rafmdan kalan borcuna karşı Hazine gayrimen

i rinin reddi. j kul mallarını tefevvüz etmiş olduğundan ve 

553 ı fgmail ve ar. 
590 ·i Ekmekci. 

1 K""tah 1 u ya. 

2566 numaralı tasfiye kanununun on ikinci mad

desi ise faiz ve masraflardan olan borı;ları af

fctmckte bulunduğundan bahisle kendisinin de 

faizden mütevellid borcu için teferruğ edilen 

gayrimenkul mallarrnııı reddi suretile kanun

dan istifadesini İstiyen Kütahyalı fsmailin Yük
sek Reisliğe sunduğu arzuhal encümene veril

mekle Maliye vekaletile cereyan eden muhabe
re üzerine gelen karşılık okunduktan ve encü

mene davet edilen saliihiyetli müdürün verdiği 

izahlar da dinlendikten sonra icabı görüşüldü: 

2566 numaralı tasfiye kanununun 12 nci 

maddesinde: Tefevvuza sebeb olan iltizam lıe

dellerinden veya vergiden olan borçlarının asıl
ları nakten ve tamamen tediye edilirse faiz ve 
saire aranmaksızın ferağ harcı kendilerine aid 
olmak üzere sahibine veya kefiline ferağlarm 

iade edileceği yazılıdır. Maddenin metnine gö
re terkin hükmünden istifade edilebilmesi ic;in 
kanunun meriyet mevkiine vazında iltizam be-



Arzuhal verenlerin 
adı, sam ve otur

duklan yer 
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..!.rzuhal huliııası 
ı 
ı Encümen karan ve ne sebepten verildiği 
1 

dellerinden veya vergiden asla müteallik borca 
karşı bir gayri menkulün Hazine narnma tefer
ruğ edilmiş bulunması ve bu gayri menkulün, 

borcun tcdiye ıııraııındıı Hazine uhdesinde hulun
ınuş olması meşnıt hıılunmaktadır. Arzuhal sa

hibi lsmailiıı ise aşar ihalesinden mütevellid 

borcunun aslım evvelce ,ödemiş olduğu anlaşıl

masına ve ortada ihale bedelinin aslından öde

necek bir borç kalmamış huluııınasına göre bu 

gibi gayri menkullerin, kanunun 12 nci madde
si mucibince iadesine ve binaenaleyh kanunun 

bu· hükmü haricinde bir muamele yapılmasma 

encümence imkan bulunmamış olmakla keyfiye

tin Kütahyalı İsmaile aniatılmasına karar ve
rildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1067 18 - V - t937 

1137 ı-Sabri Taner.--·- -ş~;~-~:-arı:.~ağ-ı--Orduda polis mesle~inde ıııüııtahdem iken 

1194-, Dikili taş ma.hallesi men mesleke alınma.-: haksız olarak polis divanınra verilen karara is-

Eınirgan Caddesi ll dığından şikiiyet. ıtinaden işinden çıkarılması ü~rine Şurnyi dev-

No. 20. !ete müracaat ederek hakkmdaki bu kararı ref-
Beşikta.,. 

1 
ettinniş olduğu halde vaki olan müraeaatla-

rma rağmen henüz memuriyete tayin kılınma

dığından şikayet eden Sabri Banerin Yüksek 

Reisliğe sunmuş olduğu arzuhal encümene veril

mekle Dahiliye vekilietine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okunduktan ve eneümene 

ı davet edilen salahiyetli zatin verdiği izahlar

da dinlendiktcn sonra ira hı görüşüldü: . 

Sabri hakkında D<'avi daiı·(•sirıden verilen 

karar Üz<'riııe kendisi İstanbul vilayetince yine 
polis meslekine alınmış ise de burada da itimadı 

muhil hareketi !<'Örülmcsindl'n dolayı polis teş

kilat kanununun yirmi dokuzuncu maddesinin 
(F) fıkrasının birinci hell(line tevfikan memu

riyetten ihracma lstaııhul polis divanmen ka

rar verilerek viliıyet~e de tasdik edilmiş ve bu 

suretle yeniden ilişiği kesilmiş olduğu aııla-



Arzuhal verenlerin 
adı, ıııanı ve oW.r

duklan yer 
Atmhal huliııaaı 

Re is 
Giresun 
Mezun 

Gazi Aıntcl:ı 

M. Ş.ahiıı 

Siird 
Ş. Siisoy 

M. l\1. 
İstanıbul 

Ziya Karaıııursal 

Gümüşane 

Ş. Erdoğan 

Kat.iıb 

- Samsun 
M.Ulq,ş 

İstanbul 

A . Barlas 

24-

1 _Eneümen karan ve ne sebepten ve;ildjğj 
1 şılmasına göre hakkında yapılııcak muamele 

olnmdığınm Sabriye aniatılmasına karar verildi. 

Balıkesir 

J/~ [[aran 

Ispal'ta 
1. Deınimlay 

Karar No. 

1068 

Bursa 
M. F. Gerçekeı· 

Mlalatya 
O. Koptayet 

K. Tarihi 

18- V- 1937 

Çoruh 
A. Akyiiz 

Sıvas 

Akif Oz. Er. 



;ı. 

ız' ,.; . 

1145 

... 1202 

Arzuhal verenlerin 
adi1 ııanı ve otur-

duklan yer 

Talıir Atabey. 
Paşa malıallesinde . 
Bayazid - Amasya. 

i. 

25-

Arzuhal huliuaı 

: Kazanç veııgisi hak- 1 
kında yapılan yanlış 1 
ve yolsuz muımıele

lcrden şikayet. 

' Encümen karan ve ne sebepten verildi~ 

Amasyada Tahir Atahey tarafından Yüksek 
Reisliğe sunulup eııeümenc verilen arzuhalde: 
l\lüştert•ken nıntasanı f olduğu dt•ğirmcnin ka
zanç vergisi Jıakkıııda bazı şikayetlerde bulu
nulması üzerine kcyfiyet Maliye vckfıletinden 

sorulmuştu. 

U elen kar·şılık oku nd u ve ieabı görüşüldü: 

Talıirin arzuhalinde bahsettiği başlıca nok
tayı, Amasyadaki değirmenin müstcciri Olıa

nes tarafından verilmesi lazımgeldiği halde ken
disinden istenilen kazanç vergisi teşkil etmek
tedir. Halbuki lıu halıdaki beyannamenin 
28 -II- 1934 tarihinde taraflarından ıııüşterc

lwıı imza edildiği ve imza ettiğini de Tahir Ata
beyin tcYil suı·etilc arzıılıalindc ikrar cylediği 
ve binaeııaleylı değirmenin ortaklıkla işletildi

ği ve kawııç ve bıılıran wrgilcri olan 96 lira
nın vukubulan itiı·azı üzerine tctkikı itiraz ko
misyonuınııı tetkikında 70 lirası kazanç ve 14 
lirası bulıran olmak üzere 84 !imya tadil edil
mek surctile katiyct kesbetıııi~ ve vergi tarh ve 
tebliğ ıııuaıııclelcriııin de kendi imzası tahtında 

ccı·cyan eylemiş olduğu aıılıışılııııştır. Tahir 
Atabey, d<'ğirmcni kapatıldığı halde vergi tar
lwdildiğiııi arzuhalinde beyan etmekte ise de 
Im tıırhct!ilcıı vergi değirmenin kapatıldığı za
mana aid olıııa~·ıp, 'kendisinin 25- IX- 1934 ta
rihli arzulııılinde d<'ğ·irıncııiııi kapattığını bil
dirmesi w yatHlan tahkikatta da değirnwnin 

28 - VII - 1 !134 tarihinden beri işlet.tirilmcdiği 

anlaşılınası üzerine 1 - I - 1934 t-.ırilıindmı 

28 - VII - 1!J:'l4 tarihine kadar olan ticareti için 
2395 sayılı kanun hükümleri dairesinde 83 li
ra 17 kuru~ vergi tarhedilmiş ve Tahir tarafm
dan itiraz edilmemesi lıasebile bu da katiyci kcs
bctıniştir. 

Talıirin iaşesine mahsus olmak üzere köydt'n 
gctiı·diği lınğdayın lıaeiı snr<'tile satıldığı hak
kında arzuhalinde yazılı müddeaya gelince : 
()00 iii~Pk kadar tahmin ı••lilcn Inı lnığdıı~·ları 

Tahir iaşt•si iı;in değil, satrlıııak üzere köyden 
şehre getirmi~ olup, bunun 400 ölçt>ği horeuna 
kfıfi geldiğinden bu miktarı satılarak üst tara
fı kendisine lıırakılııuştır. Satılan huğdayııı be
deli olan 566 lira 28 kuruştan 45 lira 46 kuru-
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Arzuhal hulisıw f Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Arzuhal verenlerin 
adı, ııanı ve otur

duldan yer 
=~~~=-=·--=-=~~~===='===··-~-=-~- --===~--=·~~~ 

.ı 

1 

!yo_j' ~emed t~mailoğl:--: Haııb malt\lü olıııası 
498 Küdüşlii köyünden. ' hasebile maaş bağ-

I :Maearlı. , lanınası. 

ı Aydın. 

şu Tahir ııamına tahakkuk eden bina ve arazi 
vergisi borcuna, 95 lira 95 kuruşu değirmenin 
Ohanisle olan müştereken ve cezalr olarak tahak
kuk ettirilen ve Tahire isabet eden rusıf kazanç 
vergisi borcuna ve bir lira 62 kuruşu makbuz 
pulu ile takib masrafma ve 27 lira 25 kuruşu 
da değirmen ile sinema müstahdemini kazanç 
vergisine mukabil olmak üzere mahsuh edilmiş 
ise de bu 27 lira 25 kuruşun kcndisin<> aid ol
madığı tebeyyün etmesine mebni tarafına iade
si lazımgelmiş ve yapılan tebliğe rağmen gidip 
bu parayı almamış olduğu ve binaenaleyh Ta
birin matlubu, arzuhaldeki iddiası veçhile 125 
İira elli kuruş olmayıp, 27 lira 25 kuruştan iba-
ret hnlunduğn ve Tahirin şikayet ettiği hususla
rtn tamamen bunlardan ibaret olduğu ve bu 
itiharla yapılan muamelede ve vergilerin tahak-
Imk ve tahsil safhalarında bir yolsuzluk olmadı
ğı görülmüş ve esa.~en vergiye taallfık eden cilırt 
kısmen kanuni merciden geçmek ve kısmen de 
itirazda hnlunmamak snretile katiyet kesheyle
miş olmakla hu husustaki müddealarında isabet 
olmadığınrıı Tahir Atalıeye bildirilmesine karar 
verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1069 21- V- 1937 

Aydmıı hağlı Macıırlrnııı Güılüşlü köyünden, 

Alırnet Kfıhyaoğullarmdan Memedin Yüksek Re
isliğe suııub, encümene verilen arzuhalinde: 

lstikl~l ıııücaılelt>~iııde malul olrlnğundan hah

silr emsili gihi kl'ntlisiııe <le kanııni hakkı olan 

maaşrn bağlanması istenilml'kterlir_ 

Bu arzuhal üzerine 1\f. M. Vekiiletile ccreyan 

eden muhııberl' neti('esiııde, son alman karşılık 

okundn H İcıılır görüşüldü: 

I
f Memedin ccrhi arızalarının 551 sayılr kanu

nun emraz cetveline uyıgun olmadığı Sıhihat işleri 

dairesinin verdiği karardan anlaşrldığına ve 

emraz cetveline girmeyen arızalardan dolayı ma

Wl ibağlanıııınayacağma mebni dileğinin yexine 
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getirilmesine kanunen imkan olmadığmm M&o 
mede bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1070 21- V -1937 

Re is M. M. Ktıtiıh 

Giresun İstanbul Samsun Balıkesir Bursa Çoruh 
Mı:ızun Ziya Karamutsfll M. Ulaş H. Kara n " M. F. Gerçeker A. Akyiiz 

Denizli Clazi Anteh fJiiımüşanP İstanbul Sıvıuı Siird 
Şcfik Türsan M. Şahin Ş. Erdoğan A. Barlas Akif Oz. Er. Ş. Süsoy 



:z; adı, ııam ve otur-
id]• ı Arzuhal verenlerin ı 

I dukları yu 
Arzuhal hul&sas; Enciimen karan ve ne sebepten v~rildiği 

1123 ' ;'lt Nahid. 
İ180- Ön yüzba.şı. 

' 900 numaralı ikanun- 1 
dan istifade etmesi. 

Deniz makine önyüzbaşısı iken yedekyaşını 

MillJimmat deposu 1 

bitirıniş olması lıasebile tekaüt edilerek 90 lim 
ücretle Afyon nıülıiıııınat deposunda çalıştml

makta olduğundan bahisle kendisine ınütekait 

doktor, eczııcı ve baytar suhaylarma verildiği 

gihi tckaüt maaşııım da tamimen verilmesi ve
yıılıut ücretinin rütbesinin muadili derecesine 
çıkarılması üıa.k:krnda Memct Naılıid tarafından 
Yiiksek Reisliğe sunulan arzuhal encümcıı e ve
ı·ilnıekle M. M. vek3Jetine gönderi l mişti. Gelen 
karşılık oku nd u ve icabı görüşüldü: 

1199 
1258 1 

muamele memuru. 
.Afyon. 

Kütsi İbraJıimoğlu. 
Gazi Süleymanpa.şa 

m311ıallesinden. 

Geyve. 

Nalıidin istifade etmesini istediği 900 nuıııa-

1 ralı kanun olup, bu ise mütckaitlerden muallinı
liğe ve mütekait tabib, eczacı, baytar ve mü

' hendis ve lrondoMorlardan Hükflmct, idarci lıu
susiye ve belediye tababet ve cczacrlık, baytar
lrk, mühendislik ve ıkondoktorluklarrna :tayin o-

' lunanların tckaüt maaşlarmnı kesilmemesini 
amir J:ıulunmasma ve Nalıidi n vaziyeti ise bu 
kanuna temas etmemektc olmasma mebni ne 
btmdan istifadesine ne de ifa ettiği vazife itiba
rile bugün al dığı ücretten fazla bir şey verilme
sine imkan olmadrğmrn kendisine anlatılınasma 
karar verildi. 

Karnı· No. K. 'rarihi 

' Şe.lıid oğlundan 
-1 

do- · 

1071 27 · V - 1937 

Arıburnu mu1ıareıbesinde ı;~ıid olan z:ı.bit 

namz('di oğlu İbrahim Hakkıdan dolayı ıoüsta
lıik olduğu yetim maaşmrn verilmedigiı :tlcn ~i

kiiyet eden Kutsi tarafından Oeyvedeıı Yüksek 

Reisliğe sunulmuş olan arzuhal enciimeııe v!lril
mekle M. M. ve kaletine gönderilnı :~ti. GPl<•ıı 
karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

layı maac.ş verilmeme
sinden şikayet. 

1683 ınımaı·alı tekaiit kaııuııı,r. un 48 nci 
maddesi hükmiine göre babalııra maaş talısi. i, 
bunlaı-ııı 65 veya daha ziyade sinde bulunmaları 

ve maişetlerini tedarik edemiyecekleri derece
de malul bulıınmaları ile meşrut olduğu gibi 
vefat tarihinde müstalıik olmıyaıılara bilahare 

maaş tahsis olunaınryacağı da ayni kanunun 
64 ncii maddesinde saralıaten münderiçtir. Kut
siniıı ise oğ l uının şelıid olduğu tarihte nıaaşıı 

müstalıik olınadığı gibi 48 nci maddedeki şcra-
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' Arzıuhal verenlerin 

z i adı, sanr ve otur• 1 

1 duldan yer Arzuhal bulAsası 
-=·~=""'======~~==~ ~~"o .• ·===== 

; iti de cami bulunmamasma göre dileğinin ye
rine getirilmesine kanuni iıııkan bulunmamış

tır. Keyfiyetin bu suretle kendisine anlatılması-

ı 

ı 

1 

na karar verildi. h:aı·ar :'-lo. K. 'l'arihi 

1072 24 - V- 1937 
--i----·-~--1 - ·-· ·-······--·----··-- ---1 
399 : Saliılı ToJrman. 

1 Maaşlarmm verilme
-422-ı Ali Büsrev ma:halle- : diğindcn ve tekaüd 

sinde. , muamelesinin yanlış 
, Eski telgraf memnnı.' yapıldığı gibi ikra-
1 Kasımpaşa - İstanbul. miyesini de almadı

ğından şikayet. 

.ı 

ı 

Beyoğlu ıııerkl•zi tel~ruf muhasebe baş me
ıııurluğuııda müstahdl•ııı ikeıı işten el ı:ektiri

lcrek maılıkemeye sevkedilmiş ise de muhalwmesi 
ııdiePsiııdP heraat etmesine rağmen tekaüde 

ı s<•vkolunduğundıı.n bahsile arada geçen müddet 
maaşlarıııın tesviy<•sile beraber müstahik ol-
<lıığu ikı-aıııiyPsiniıı verilıııPsini ve tekaüd maa
şııım da y!'ni ahkiima göı·e tashi-hini isteyen Ha
cı tlalih 1'okmanııı Yüksı>k Reisliğe sunmuş ol
duğu arzuhal, l'ncüıııene verilmekle ~afıa .Jekii-

, !etine g-önderilmişti. 
Gelen ikarşılrk akundu ve icabı g<irü,iiidü: 
Halibin ınuameledl• görülen yolsuzluklarm

dan ve zimınetinc para geçirnH"k suretile vazi
f"sini suiistimal ettiği ~abit olmasından dolayı 

iştPn ıııeıwdiler"lı mahkemeye sevkedildiği gibi 
işiııdt•ıı ııa•ııi tarilıindPn itibaren azlolunduğu ve 
ayni zaınamla sicilli itibarile de istihdama layık 
olmamasma mebni tekaüdü icra kılındığı ve 
gerçi Snlih yapılan muhııkemesi neticesinde be
raat etmişse de işten menedildiği tarihten iti-

1 lıareıı aziedilmiş ve 16B3 numaralı tekaüd kanu
nunun meriyı•ti tarihiiHleıı evye] de tekaüdü ic
ra kılınmış olması JlasıJbile ne butariht, ·n sonra 
w·~eıı zaman i~iıı kcııdisiJJl' maaş verilmesine, 
ne de bu kanunun riH nci maddesinden istifade 
etmesine ve yeni ahkfuma göre de maaşınııı arttı
rılınasma daiı·csiı]('e iıukaıı lnılunıııadığı anlaşıl

mıştır. ~u kadar ki Halibin hu hususta Devlet 
~urasma da nıüraeaat ettiği vpkalettı>n bildiril
mesine ve esasen dea.vi dairesinin karal'ı m•;l ta
zı~ııııııuıı ederse kati ve ni-hai mahiyette olması 
itibarile bunun aynen tenfizi muktazi bulunma
sma göı·e im arzuhali hakkında encüıneııce yapı
lııcak bir muamele olınatlığıııııı Halibe anlatıl

masına karar verildi. 
Karar No. K. Tarihi 

1073 24- V- 1937 
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2736 1 Hasan. 1 Gözlerindeki maluli- Umumi lıarbde Çanakkaleele tutulan müste-
2877 Piripaşa. :Moduroğlu yeti üezrinden maa.ş cib oııbaşr denizaltı gemisini, Nüsret Mayin se-

941 
993 

l S. No. 21 de müteka- 1 verilmesi. finesile Istanbula getirmekte iken Samsun tor-

J 

id yüzbaşr. pidosile vukua gelen şiddetli bir musademe n -
Haaköy . İstallibuL ticesi olarak gözlerinden malul kaldığından ve 

ı 

bu mal uliyetin gün geçtikçe artığmdan ba.hsile 
rualflliyeti üzerinden maaş verilmesini isteyen 
yüzbaşılıktan ruütekaid Osmanoğlu Hasan tara
frııdan Yüksek Reisliğe sunulan arzulıal, encü
mene verilmekle M. M. Vekaletine gönderilmişti. 

Gelen karşıirk okundu ve icabı görüşüldü: 
Hasamu 339 seiesinde göz arızasındau dolayı 

. tekaüd edildiği ve bu arızanm miyopiden ibaret 
ve lı ünyevi mahiyette olduğu raporlarında yazılı 
bulunmasma ve göz arızası dotayısile dereceye 
~relıilmek için Jıini tekaüdünden en az bir gö
zün tı:ı.mamen rüyetten mahrum bulunması veya
hud her iki gözün görme derecesinin dörtte bir
den fazla zail bulunmuş olması iktiza edib Hasa
ıun gözlerindeki arıza derecesinin ise o vakit 
bundan çok az olmasma ve binaenaleyh bu arı
ımııın emraz cetveline uygun görülmemesine 
mebni kendisine malflliyet üzerinden maaş tah
sis kılınınadığı ve bu itibarla almakta olduğu 

tekaüd maaşrum derece üzerinden tadiline fen-
ni ve kanuni mesağ olmadığı anlaşılmış ve bu 
suretle dileğinin tervicine imkan bulunmamış 

olmakla keyfiyetin Osmanoğlu Hasana anlatıl
ınasma karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1 

_______ j_ ________________ ı_o_7_4 __ 2_4_-_v_-_ı_9_37_ 

Memed ve ar. 
Tıı.bak esnafı. 

Gerede. 

ı 

j Gereeledeki twbaıkılı.a-
nenin !başka yere naık- ı 

linin lbir müddet te- ı 
hlr i. · 

1 

Gereeledeki tabakhanenin başka yere nakli 
hususunun bir müddet daha tehirini isteyen 65 
tabak esnafı naınına l\femed Sadık ve arkadaş
larmrn Yüksek Reisl iğe çekmiş oldukl arı tel ya

zısı encümene verilmekle Dahiliye vekaletine 
gönderilmişti. 

Gelen karşılık oku nd u ve icabı görüşüldü: 

Gereele kazası Belediye meclisince kasaba dı
şma çıkarılması karar altına alman tabakha
nenin tabak esnafı tarafmdan ahiren kasaba dı

şına nakledildiği anlaşılınasına göre kendiliği n

den halledilen bu mesele hakkında yapılacak mu-
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adı, sanı ve otur-
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ı 
ı 

aınc l c kalıııaımş olmakla keyfiyetin tel yazısını 
çekenlere bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

--~- _ __ _[__ _ __ __ _ , __ _______ ı_o_7s ___ 2_4_- _v_-_ı9_a_7 
2652 l A. Scydi ve ar. ; Ankaranın Tabakha- ! Zührevi hastalıklarla mücadele etmek i~in 
2787-

1 

Ziraat lban!J(ası uıııum ne ciilıetinde açılan üç sene nnıkaddem Ankaranın Tabakhane ci he-
muJıascbe şeflcrinden. ı umurnHıanenin ibaşka ! tinde Çakırlar sokağmda açılmış olan umumlıa
Aı~kara. bir yere nahli. nenin bais olduğu bir takmı mahzurlardan dola

yı mahallelerinden kııldrrılarak başka bir yere 
naklini isteyen o mahalle sakinlerinin Yüksek 
Reisliğe sunmuş oldukları arzuhal eneümene ve
rilmekle Dahiliye vekaletine gönderilıııişti. Ge
len karşılık okunduktan ve encümene davet edi
len Emniyet işleri umuın müdürü tarafından 

verilen izahlar da dinienelikten sonra icabı gö
rüşüldü : 

2103 1 Pandeli 
2216 -, Büyük 

1 No. 37. 

l!'uhuşla ve fulııış yüzünden başlayan zülı ı·p . . 
ı vi hastalıklarla mücadele nizamnamesine tevfi

kan Ankaranın muhtelif semtlerinde yapılan 

uıtın tetkikler neticesinde Tabakhane mahalle
sinin Çakırlar yokuşu, Pınar sokağı ile Horh or 
caddesinin umumi evler ınıntakası olarak ka
buJü kararlaştn·ılmış ve evlcr<' mücavir olub rla 
mmtaka harici kalan diğer evlerin arasına yük
sek duvarlar çekilmek suretile sokaklarlu ala
kaları kesilmiş olduğu ve esasen umumi evleı· 

ınıntakası olarak intilıab edilen bu yerden mü
nasib mmtaka da bulunmadığı anlaşılınasına 

göre bu hususta enriimence yapılacak muamt·
le olmadrğrnm arzuhal sahibierine anlatılması
na karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1076 24 - V - 1937 
-ı-- --------- ---------

Papadopulo . ; Avukatlık yapması- ' Avukatlar hakkında 1340 senesinde yapılan 
Balıklııhan i na nıi.i~aadc oluıı- tasfiyerle barodun ~ıka rılımş olduğundan ve 

ması. mııruı kaldığı bu muamelenin yerinde bulun-
Oalata - İstanbul. , madrğrndıın bıillısilc ilıaldunda tahkilkat icrasile 

clrle edil ecek neticeye ııöre bu haksızlığa niha
yet vcı·ilmesini isteym Pandeli Papadoplılo tarn
fmrlıın Yüksek Reiı;Jiğe sunulan arzuha l encü
nıene verilıııekle keyfiyet Adi iye vekilietinden 
sorulınuştu. 



4229 
7033 

Armhal verenlcrirr 
adı, <sanı ve otur

dukları yer 
A~.zuhal hulisası En<,'Ümen kararı ve ne sebepten verildiği 

==~==~~===-·- --~.- ~=~- ~= 

, Dm·sunoğlu Dede ve ; Palıiş ıbedellerlc al-
ar. dLkları mallardan 
Bayıburt. horı; l ım için teshi

lfıt gösterilmesi. 

Gelen karşılık ok undu ve icabı ~örüşü ldü: 
Bu kaı·şılık miiııderica.tına göre: Arzuhal 

sahibinin suişöhretc müstenid alıvalinden do
layı Tefrik eneümeniııce vaktile barodan kay
dinin terkinine ka rar verildiği ve vuku bu lan 
itirazr, tet<kiık neticesinde, yerinde görülmediğin
den terkini kayid kararının ıta~dik: edilmesi su
rctile katiyet ikesobylediği anla.5tlıımş ve ıbİnaen

aleyh yeniden tctki:kat icrrumıa. ınaha.l görülme
miş olma:kla. dileğinin yerine getirilmesine iırukfm 
olmadığına Pandeli Papadopttloya bildirilme-

ı si ne karar verildi. 

Karar No. K. 'l'arihi 

1077 24- V- J937 

\'aktilr f:ııhiş lıcdPII\•ı·Jp ~at ııı :ı l nıış olduklan 
g-a.yriıncıı kul Jpı ·cle n ka lıı n bor~ la nm vermek lnı
susunda nıii~l<ülfıta nıaruz kaldıklarından bahislc 

! (•lkrindPk i lıasnı· nııızlıııtıılan ııııılı tPviyatrıııı ı sa

tış hcrldPllı·riıı e ıııahsnlıuıuı Ye yalıuel aldıklan 

ıııallıırın ıııııkııyyet kıyınet.ll•rine, altın .f:aı · kııı ııı 

zıMnıııile tutııl'iarıııuı alrıınıasıııı isteyen Dııı·

suııoğlu Dede ve arkathışlamıın Bııyburtta ıı 

Yüks(•k Rt·isliğe ~eknıiş olduklım tel yaırsr en
eümeııe ,·cı·ilınckle Maliye veT<ıllctiııc gönderil
ıııişti . 

(iıoleıı kaı ·şılık ok undu Vl' icai.H görüşüldü: 

Haziııt•cleıı mal satm alanların sıkışık vazi
yl'lll' ı· iııi hal'il'l etııwk i ~ iıı :.!!) ııııı ı ·t 1931 tııı·ihiıı

deıı ,.,.,·el Hazin eye aid olıırak satılan gayriınen
knllerdt·ıı ıııiit eve llid lıııkiye lıor~lar , 2222 mı 

mımılı ka.ııııııla uzun vııdeli taksitiere raptedil
nıiş olıılı. Inı sure tl e kendilPrine aznnı1 kolaylık 
g-iisterileıı lıoı·~lanıı elleı-indeki hasar mazbata

lan ınuhtr,· iyntrııın lıor~ laı·rna ıııah~ulıuna veya 
ınukayyed kıymetinin altın farlanm zanınıile 

, tu ta ı·larnım n hnnıasınrı nıev:wııtrnnz mü~a it lıu

luııınadığrnın ve hinaeııaleyh bu lnısustaki di

lekleı·in in tervicine iın'kfı n olnıadığmrn te l yazı
smr gönderenlere bildirilmesine karar verildi. 

Karnı· No. K •raı·ihi 

1078 24- y -1937 
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Arzuhal verenlerin 
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Zehra. 

Arzuhal hulasası 

1 Ra:lımetli Joocasmdan 
mi.istaıhak olduğu ik
ramiyenin kendisine 
veriLmesi. 

Eski 'fuz inllıisar me- , 
nnıru Şakir Şevket 1 

zevcesi. 
Polatihane. ı 

1 1 

-~- --r····-----
444 1 Zelıra Sümer. 1 İsti:hJmkrna 
471 1 Asliye ceza ilıiilkimi ; verilmesi. 

Abidin Sümerin ana- i 
1 SI. 

Develi - Kayseri. 

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Polatlıane inhisar ambar ııı ~~nurluğundan 
ınütekaid iken vefat eden kocası Şakiı· Şevkc

tİn hakkı olduğu halde veri lmeyen ikramiycsi
nin kendisine it.ası hakkında Zelıra tarafından 

)"üksek Heisliğc sunulan arıuhaf cncümenc vc
rilmeklc Gümrük ve inlıisarlar veliilletine gön
dcrilmi~ti . 

Gelen karşılık okıındu ve icahı görüşüldü: 

Hahmctli Şakir Şevket, ücretle müstahdcm 

iken talebi üzerine tekaüd edil miş olub, ancak 
1683 nıımaralr tckaüd kanununun 58 nci madde
sil c 60!J numaı·alı tersir hükmüne giire ikı-amiyc 

veri lebilmrsi, alilkadarların tckaücl edilelikleri 
tar·ihtc maaş almakta olmalan ilc ıncşrut ve 

nıukavved bu lu nınasma ve Şakir Şevket in ise 
tekaüdii hinincle maaşla değil ücretle müstah
deın bulunmuş olmasına göre o vakit kendisine 

ve öldükten sonra da eşine ikramiyc verilmesine 
kanuni imkan bulunmamıştır. Keyfiyetin Zelı

raya anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1079 27- V- 1!!37 

----------------
Kendisi mübaclil olduğu halde iskiinma mah

sus bir cv 8ahilbi olanıaclığrnclan bailısilc istiilı'ka

kından mahsuh muamelesi yapılmak suretile 
haline nıünasib bir ıncsken verilmesini isteyen 
Zelıra Süıneı· tarafmda n Yüksek Reisliğc sunul

muş olan arzuilıal cneümcnc verilmekle SEhhat. 
ve icyti ,nıal muavcııct vckillctiııc gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundıı ve .icaibı görüşüldü: 

Zelıra Süıncr narnma 189 lira 91 hwuş ist.ilı

l;;ıı.k taılıakkulk cttirilerek 1771 numaralı kanuna. 

ted'ika.n ishhkakına awrşı tasfiye vesikası ve

rilmek snre.ti lc işinin tasfiye edildiği ve bu 

surctl·e krndisinin iskfi.nla bi ı· alilikası kalmadığı 

anlaşılmış ve istilıkakına karşı hir cv vcı·ilerek 

malısub muamelesinin yapılmasına ise yuka

rıda yazılı kanunun birinci maddesi nınni htı

lıııımıış olduğu g-ibi ııdi .iskfın yolu ile rv veril-



]<d zo '=-A~r=z=uh~al=verenlerin ı E adı, sanı ve otur-
dukları yer 
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Arzuhal hulasas! 

Re is :M. M. Kfutjb 
Giresun !stanbul Samsun 
Mezun Ziya Karamursal M. Ulaş 

Ordu Sıvas Zonguldak 
l . Çaı;uı,ş Akif Oz. Er. R. Dinç 

34-

1 Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
mesine de imkan 'bulunmamış olmakla ıkcyf i yetin 

kendisine anlwtılmooımı. karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1080 27 - V - 1937 

Çorulı Denizli Gazi Ant cb 
A . Akyiiz Şefik Tiirsan lll. Şahin 

T. B. M. M. Matbnası 



Devre: V 

T. B. · M. M. 
lçtima: 3 

ARZUHAL ENCÜMENi 
. 

HA~TALIK KARAR CETVELI 

---ı! Say ı : 2 8 ·-

24 - XJ · 1937 Ça ı·şa nıba 

-;; 1 Arzuhal verenlerin 
~ z adı, sanı ve otur- Arzuhal bulasası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 
::._L~~=er~-..ı...,==-=~~==="-==~==== 
1830 

1936 
M d D • B 

1 
B . ik l . esu ogan : ü- • ır en maa.5larmm 1 

yüknefes köyü öğret- verilmesi . 

Çorum ve Y ozgad vilayetlerine aid olan mat-
lubatının bir an evvel tesviyesini isteyen öğret
men Mesud Doğanın Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu arzuhali encümenc verilmekle Maarif vc
kfıletine gönderilmişti. 

meni. 
Yozgad 

4231 ' Hasan : Koca mus- 1 Alacağmm verilme-
7036- tafapaşa Yeni çeşme dığinden şikayet. 

, sokak No. 12 İnşa-

at müteahhidi. 
İstanbul 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Mesudun 84 liradan ibaret olan bu matlubu 

milterakim maaşlarından ibaret olup bunun vak
.tile tesviye edilernemesi ise ·bütçe darlığından 

ileri geldiği ve maahaza velcilotçc vaki olan teb
liğat neticesinde bu maaşların tamamile tesviye 
kılındığı anlaşılmış olmakla keyfiyetin Mesuda 
bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1081 5 - VI - 1937 

931 senesinde İstanbuldaki 1\'[açk:ı mektcbinin 
tamir bedeli olarak matlubu olan 238 lirayı he
nüz vermediklerinden şikayet eden Hasanın Yük
sek Reisliğe sunmuş olduğu arzuhalin encüme
ne verilmesi üzerine M. M. ve Maliye vekaletlc
rile cereyan eden muhaberc neticesinde alınan 
karşılıklar okundu. 

Taallıik ettiği sene bütçesinde karşılığı olma
' masından dolayı şimdiye kadar verilememiş olan 
ı bu paranın ahiren ·tediye edilmiş olduğu anlaşıl
mış olmakla keyfiyetin Hasana bildirilmesine ka
rar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1082 5 - VI - 1937 
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Arzuhal verenlerin 
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Dı·. H:ı:san Refet 
~1 ütekaifl binbaşr. 

Ahm ed ~el dbi mahal
lesi Aı,:ık türbc sokak 
No. 15. 
Üsküdaı· : İstanbul 

J3l-! Sabri : 
. -- -1 
1378 1 Karagümrük Der-

I vişali ınahul cs i Ta~
l mektcb S . No. 25 
1 İstanbul - Fatih 

2 

Arzuhal hulii.sası 
1 
1 Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Hakkı olan duırb zam-
1 

larının verilmediğin

den şikayet. 

Hiı· hiznıctr tayin 
kılınmamasından şi

kayet. 

l-Jarb zu nımı olarak 1- XIl - 1334 taı·ihinde ımı

teher olmak üzere tekaüd aylığıııa ilave edilen 
200 kunışuıı 31 - XH - 1341 tarihine kada!' olan 
kısııııııın verilmediğinden bahsilc şiki\yctte bıı

luııan ıııüt ckaid lıinbaşı Dr. Hasaıı Heretin Yük
sek Rcisliğe s unmuş olduğu arzuhal, encünıene 

Ycrilmcklc keyfiyel M. iVL ve Maliye vekaletin
deıı sorulmuştu. 

(lel en karşılıklar okunduktan sonra i cabı gö
rüşülclü: 

ltalya, llalkaıı ve Uıııumi lıarb zamlarınlll 

31- X l r-1341 tari hinden itibaren verilmesi 1626 
sayılı kanuınııı ıınıYak_kat ıııaddesile 666 sayılı 

kııı·ar iktizasıııdan lnılunmuş olmasına mebni , bu 
zaınmııı 1341 senesinden evvelki zanıaııa aid l{]s
ınıııııı da verilmesi hakionda eııı sa.li taı·afındıın 

~iırayi J >evlettc ııçılınış olan irlaı.-i davalarm 
reddeclildiği gibi bu hususa dair Hcfctin aynen 
vaki olaıı ıııiinıraatr iizel'iııc clavas1nuı ·miiruru 
müdd et noktaı;ıııdıııı r etlde oğrarlığı aıılaşılıııış 

V<' ~ı"mıyi D"vlt•t dcavi rlaircsiııce her ııc slll·etlc 
olursa olsun veı·ileıı karaı-larııı kati I 'C nihai 
mahiyette olduğu Yüksek Heyetin 803 ııuıııaı·nlr 

l<ararile t eyi d edilmes i itibarile cncüıııende tetki
kına iınkii ıı bulunmamış olmakla a rzuhali hak
kında yapılacak ınmıınrle olıııarlı ğıııın Refcte 
bilcliı·ilnıcsiııc k:ırar verildi . 

Karar Nıo. K. tarihi 

1083 5- VI- 1937 

~Jülg-a Ziraat ve Tica ret nezarl'ti muhascbı. 
kalemi <losya nı.emunı Sa1bri iınzasile YüksL•k Hı·
isliğc sun~ ] u h rnci1meni ııı izC' vpı · il eıı arzı.ılıald··: 
lstanbıılıın Milli Hüklınıetr intikalini nıüteııi< i 
hr n vekfı l e tt cn ccvazı istihdam karar·r almı~ H 

bunun üzerin e vckii let kendisine Trabzon nıınt ıı
kası iktısacl müdiir·lüğü ki'ıtibl i ğiııi tcklif ('( ıııi s 

is<' <le o sımda. oğlunun verem <liişcğinde ümid 
siz hiı· lıalıl r ya tınasıııa mehııi 1'r:vbzona gi ·l•·ııl" · 
miş oldnğıınılaıı ve oğlııııun bilıllıaı-r wf.ııı ii 1.<'
''ine ınütcaddicl defalar vekfıle!c müracaat !'J•·· 
ı·ck bir hizm ete tayinini istemi~ ise de henüz biı· 
memuriyete tayin kılınmadıD-ından bahsil e yi rnıi 
bir buçuk senel ik hizm eti hedcı· olmamak ÜZ('l'ı) 

vekaletçe bir hizmete tayinini istemiştir. 
Bu arzuhalin usulcıı' 1 ktısad vekalctin•) t r:v

dii üzerine kendisinin vaziyeti itibarile münasib 
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Arzuhal rerenlcrııı 
adı, sanı ve otur

dukları yer 

Burh ıı.ncttiıı: Ahmed 
ı ~,:ızıloğ'lu. 

Eski posta nıenıurıı. 
Ll ıııuı· lıı •y ıııahallcsi 

V ı·lt'di heyv;ılı sokak 

:-lo. 29. 
Huı·sa . 

2944 Hasan 'l'ahsin Çöl. 
309_8 _ Yusuf ve Fahri veki

li . 
l 'e ı·ın ayıı;ı h;ııı No. 3 

Bah~ekapr : lst anhıı l 

Arzuhal bulasası 1 Eııcümen karan ve ne sebepten vcrilwği 
~L-~=-~~=--~ ~~~==~ 

1 bir vazifcye tayin cdilccrği beyan kılınmıştır. 
Icabı göriişüldüktc : 
Memur tayin ve istihdamı ılıususu ıncrciinc 

mcvdn sa l fıJıiyct cümlesinden olmasına ınobni 
Sahrinin dileği cncünıeııi alilkalandmnamakta 
iso de vc.kalct kendisinin yirm i buçuık senelik 

1 
hizmetini göz önüne getirerek ıbir hizmete tayin 
ı•dcccğini ıbeyan etmes ine göre henüz bir vazifcyc 
alııımanıış ise vck;llctc rnüra.caat lc i~iııi takib ct 
mC'sinin Swbı·iyr anlat ı lmasına karar ,·erildi . 

Kaı·aı· Xo. K . tarihi 

1084 5 - VI - 1937 

Posta ,.c tclgraf ida- ,\ ııkam pusta. \'P tdgnıf ba:;;ınüdüriycti ınıı

resineo tcktar lıizınc- !ıa .-,·hr k;ıknıiııd,• ınasnıl' k<itibi ilil' ll sebebsiz ola
tc a l ınınası nık hizıııctiııdcıı ~ıkarıldığıııdan bahsilc tckı·ar 

1 lıiznw!t' alınnıasıııı i. lcycn Bıırlıaııettiııiıı Yüksek 
ltl'isl i ğt> su ıınıuş olduğu aı·zuhali ı•ııriiıııeııe \'l' ril
ııwkh• Nafıa vekiılrtiııc giiııd cı·i lıııi şti : 

l:cl<'ıt kar~ ılı k okııııdıı ,.,. if·aılıı görü~üldü: 

Z iııımı·tiıw para gl·~inııl'k sıı~ ıııı dan dolayr 
vrızit'rdrn ~ıkal'llııuş olan Hul'lıancttinin 

~ü ı·ay. i devlrtc f1c miiı·ara;ıt etmiş ve 
ı.ıünıı·ii ıııüddet ııoktasıııdan davasının redde

dilıııi~: olduğu aıılaııılınasıııa "" ]) p;ıvi daiı·<•siııf·c 

lırı· ne suretir olursa olsun vcrill'n karaı· üzcriıw 
c ıı"üıncııcr. tetkikat i('l'a.~ına Yüksek Meclisin 
HO:! ııııınaralı kararı ın;lııi teşkil ctıııPktc bulıııı

ınasınıı gönı bu arzuhal hakkında rncüııwııcc ya-
' pılarak mııaınel <• olınaclığınııı Biiı,haııcttinc an

lat ılın asına karar \'l' ı ·ildi. 

Karaı· No. K. tarihi 

_ı _______ _}_0~~ --~:_-V~__J937 _ 

Şlırayi devletten ve- 1 Katerin nıübadillerinclcn l\[cnıcd Yusuf ,.e 

1 rilcn knrarın infaz Fahrettidiııin umumi ,·ekili H. Tahsin imzasıle 
· rdilmcınesiııclrn şika-

1 
Yüksek Reisliğe sunuluı cncümcne verilen a rzıı-

yct. halele: Ş\ırayi devlet Dca,·i dairesince verilen ka
rarın infaz edi lmemesinden şikayet edilmesi ü ze
rine Sıhhat ve içtimal nıuavcnct vekfılct iııd en da
vet ed ilen salalıiy:etli nı(idürclen lazınıgelen izah
lar alındıktan sonra icabı görüşüldü: 

Hasan Tahsinin müvekkilleri tarafından Ka
lerinde terkeelilen cnı lfık kıymetlerine taalluk 
eden bu iş hakkında vekilietin vaki olan nıüracaa
t i üzerine Devlet şfırasıııca rnesclenin yeniden tct-



- 4 -
Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve ot ır

dukları yer 
Arzuhal bulAsası Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

kik edilmekte olduğu anla§ılınasına göre arzuhal
de serdedilen şikayetin varid olmadığının ve lıina
enaleyh encümence yapılacak bir muamele bulun
madığının Hasan Tahsine bildirilmesine karar ve
rildi. 

Karar No. K. Tarihi 

ı 
__ _ ___ _ _ __ ı_ _______ ___________ ı __ 086 5- VI- 1937 

1038 ı ·Ahmed: İmrahor ma- 1 Telmüd maaşından 
i091 - hallesiilin Doğancılar ı yanlış :bir hesalı _üze-

caddesinde No. 21. 1 rinden kazanç vergi
Üsküdar : İstanbul 1 si kesildiğinden şi

kayet. 

1537 Avni Kaban : Kü-
1625 ~ çük mustafapaşa as

kerlik şubesi karşısı 

No. 89. 
İstanbul 

Bir memuriyete tayi
ni veyahud tekaüd 
maaş ve ikramiyesi
nin verilmesi. 

Eski hükümlere göre bağlanan telmüd maa
şının son defa yapılan ~i> 10 zaınla beraber elli 
lira 31 kuru!ja baliğ olmasından dolayı kazanç 
vergisine tabi tutulduğundan ve halbuki 2395 nu
maralı kanun hükmüne göre bunun 50 lirasının 
istisnası ile yalnız 31 kuruş üzerinden vergi alın
ması iktiza ettiğinden bahsile bu yanlış muamele
nin düzeltilmesi hakkında Ahmed tarafından Yilk
sek Reisliğe sunulan arzuhal encümene verilmekle 
keyfiyet aid olduğu vckaletten sorulmuştu . 

Gelen krşılrk oknndu ve icabı görüşüldü. 
2395 sayılı kanunun istisnalarını tadad eden 

3 ncü maddesinin 16 ncı fıkrasında: 50 liraya ka
' dar olan tekaüd maaşlarının kazanç vergisinden 
1 istisnası saralıaten gösterilmiş olup, bu hükmü elli 

ı 
liradan fazla bulunan tekaüd maaşlarının elli li
raya kadar olan miktarmın istisnasile üst tara
frum vergiye tabi tutulcağı yolunda imaleye im
kan bulunmamasına ve Alımedin elyevm almakta 
olduğu maaş miktarı ise 50 lira ve 31 kuruş olma
sına göre yine ayni fıkradaki 20 liraldr muafiyet
ten istifade ettirilmek suretile Alımedin maaşının 
üst tarafından kazanç ve tamamından muvazene 
vergisinin kesilmesi zaruri bulurunuş ve dairesin
ce de bu suretle muamele yapıldığı anlaşılmıştı!'. 

'Bu itibarla yapılan işte bir kannnsuzluk görül
memiş olmakla şikil.yeti yerinde olmadığmın Alı
rnede bildirilmesine karar verildi. 

Karar N o. K. tarihi 

1087 5 -VI - 1937 

İzmir ithalat güm'rüğü müdür muavini iken 
Gümı·ük ve inhisarlar vckaletince haksız olarak 
vazifesinden çıkarılınası üzerine Şılrayi dcvl <ıtc 

müracaat etmiş ve Şılraca vekil.letin bu haksız 

muamelesinin kanuna muhalif görülerek bozul-



-5-
Cil Ar.ruhal verenlerin 1 z adı, sam ve otur- Arzuhal huli.sası Encümen·kal'arı ve ne sebepten verildiği 
~ dukhl'"! yer 
==~======~====~========~~~,====== 

2485 

2617 

duğu ve şu suretle fiJcıı ve hukukan hiç bir hük
mü kalmamış ve bu itibarla bilcümle hukukuna 
sahib olmuş olduğu halde henüz bir vazifeye ta
yin kılınmamış olduğundan ve saireden bahsile 
şikfıyette bulunan Avni Kabamu Yüksek Reisli
ğe sunmuş olduğu arzuhal encümene verilmekle 
Gümrük ve inhisarlar vekfıletine gönderilmişti. 

Gelen karşılıkla A vninin arzuhalinde bahset
tiği Şurayi devlet kararı getirtilerek okunduk
tan sonra icabı görüşüldü. 

Bu karar Avni ile beraber işinden çıkarı l an 

sair müstahdcmler hakkında olup, ancak kararın 
diğer müstahdeınlcrin Jelıl erinde olduğu ve Av
ninin ise da vasının reddini ta zamının ettiği an
laşılmış ve binaenaleylı Avninin bu iddiasında 

1 doğruluk görülmemiştir. Şurayi devlet Deavi da
iresi kararları kati ve nihai mahiyette olmakla 

1 keyfiyetin encümence tetkikine imkan yoktur. 
Avni arzuhalinde hizmetinin otuz seneden fazla 
olduğundan bahsilc bir hizmete tayin kılınınadı
ğı takdirde telmüd maaşı bağlanmasını ve ikra
miyesinin de verilmesini istemektc olup, gerçi 
kendisine kanunen hakkı olan tckaüd maaşr bağ
lanmış ise de 1683 sayılı kanunun 8 nci ve 58 nci 
maddelerindeki sarahate ve yine 609 sayılı tefsir 
kararına göre .tckaud ikram iyesinin verilmesine 
imkan görülmcıruiştir. Keyfiyetin bu suretle Avni 
Kabana ani atılmasına karar verildi. 

Karar No. · K. tarihi 

1088 5 - VI - 1937 
----,--------- -----·----------------

Şevket Ertan Ra- 1 Hazineden satın alıb 
kımbey sokak No. 3. 1 da taksitlerini vere-
Hacılar mahallesi. mcdiği dükkanlarrn 
Bursa 1 geri alrruması. 

1926 senesinde Aımasya nıaliyesindcıı 4860 
liraya sMın alınış olduğu dört dükJdinın kalan 
taksit lerini iidcycnı em ekte o l duğundan ıba.hsilc 

şimdiye ·kadar v,crdi ği 1350 lira yı istememek sn
retilc bu dük·kfi,nlarm geri alınması istidasında 

bulıman Şcvh• t. Ertanın Yü,ksek Rcisliğc sunın~ış 
oldıığu arzııJıal encüıneıı c veril mekle Maliye ve
ıkfdetinc gönderilmi şt i. 

(icl e n kar~ılık ok undu ve icaıbı görüşüldü : 

3031 num aralı kanunun ikinci maddesinde 
Hazineden alı n an her nevi ara,zi ilc iradsız arsa
ların, bedelleri nden yüzde yirmisi tediyc ed ilmek 
~artilo geri verilebileceği sarih olarak yazılı bu. 
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Arzuhal verenlerin 
adı, sam ve otur

duklan yer 

;;~~-~ H~eyi~-~~~-~üm-
2696-1 rük katib ve vezne

' darr. 
! Ayancık 

- 6 -
------

~1 ~Arzuhal huliısaın Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

.ı 

1 

ı 
ı 
ı 

Junmasına göı·o ıbıı ınüsaadcnin musakkafaia ıteş
milinc ve binaenul eyh, Şevketin dileğ ini yerine 
getirrneğe kamuıra imkan olmadığının ıkeııdisine 
an l atılınasına karar ver ildi . 

. Karar N:o. K. tarihi 

1089 5 - VI - 1937 

Gümrükler ;daresin- ~~ 
ce bir memuriyete 
tayin krlııımadrğm

dun şikayet. 

Ayancık gü m ı·ü~ idaresi ıncmnrl uğu Jdit ib 
vo veznodal'l iken müfettiş raporu üzerine hak
sız yere vazifesine nihayet verildiğinden ve bu 

, ha•ksıilığ'ın izal esilo bir· ın em,nriycte tayini hak-
kında yaptığı müracaatlardan da bir ıı cticl' lui.~ıl 

olmadığından bahsile işinin tct.kikilc mağdur~n'
tiııo nihayet. verilmesi ni isteyen Hüseyi n Örne
ğin Yüksek Reisliğe sunınnş oldıtğnaı·zulıııl, eıı

c üıneıı c verilmek le günJTi.ik ve inlıisal'iar ,· ektı l.c-

1 ine gönıl cr ilmişti. 

UeJ.en karşılık okıtııduktan Ye encümcıı e da
vet. edi len sıı l fıh i yot li ınüdüı·ün V<'rdiğ i izmhlıır da 
din lenciikt en sonra icaıbı görüşül dü : 

( B:ılışiş \ ' C aiclat g ibi ) mcınnriy!'t vazifesine 
' müt ea llik hususl a ı·dan dolayı i~t e n ç ıkarıldığı an

lıışılan H:üscyinin Şfırayi d evlete ınümcaat rd e
r<'k ınüruı·ü ınüddet noktasıııdan davasıııın ı· ed

dcd ilıııiş olduğu aı·zn•halindc yazılı olmasına ve 
Dcavi daircsiııd!'n Jı!'t' ne snrctlt' olursa olsun 
''rril cn karnnn kat.! mahiyette olması hcsobilc 
bıtnl:ıı·ın c ııcümcncc tctkikino imkan bulunma
masına görr arzuhali hakkında ya pılacak bit· mu
aıııde ol.maclığının kend is in e ıbildiı·ilıncsinc ka
raı· vcı·ildi. 

Karaı: No. K. tarihi 

1090 5 - VI - 1937 

-ı----·--'------- -------------
1204 Faik Akol : Maliye Taılısilinin lise dere- Konelisinin lise d er ecesinde tahsi l görmüş 
1263 vcka leti Kavaniıı ve cesinde addile bir addcdilcrek y üksek bir okula girmosine müsa

muamcla t Md. birin- y üksek mektebe gir- ade edilmesini isteyen Faik Akolun Yüksek Rc
ci mümeyyizi. nıesine müsaade olun- ' 

ması. 

isliğe suııınuş olduğtı arzuhal cncümene veril
mckle Maarif vekfdetin c gönder ilmişti. 

Gelen kar-şılık okunduktan ve encümenc da 

vet· eılil cn sa l fıhiyctli zatrn verdiği iza hla r da 
dinlenciikten som·a i cabı görüşüldü: 

l•'a ik Akol Kayseri sultanisinin onuneu sını-
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Armıhal vereiılorin F 
adı, sanı ve o=tu=r=-~==A~rz=u=hal hulôsas=ı _____ Encümen kara .. n ve ne sebepten verildiği 

dnkları ,rrr 
==-====- -- ==== 

Re is M. :ıvı:: Ka. 
Giresun İstanbul Samsun 

lTı san Sökmen Z. Karaınursal M. uıaş 

Denizli Gazi Aııteb Gümüşane 

$ efik Türsan M. Şahin Ş. Erdoğa~ı 

Sivas Sivas Zonguldak 
Akif Oz. Er Ziya R. Dinç 

fından ayrıldıktan sonra Sıvas Ziı·aat çi t'tlik~ 
oku lu ile Ankara 1\ lm taka ziraat okulundan ve 
daha sonra da lllaliye meslek okulundan mezun 
olımı~ ise de bu nıekteblcrin hi ı; lıiri lise derece
sinde olmadığına ve yüksek oku llara ise arıcak 

lise mezunları alı.nmakta bulunduğuna güı·u 

F'aikin daha evvel vckfıl etc vaki olan ınüraca

ati üzerine kendisine o yolda ecnb verildiği ve 
~ ıı kadar ki, l<'a ik, dileğinin bu suretle reddedil 
mesi üzerine Şürayi devlete münıcuat etmekle 

oı·nca ke.vfiyetin tc tk ik cd i 1 m ek te olduğu anl aşıl

mış ve Şfıraya in tika l eden bıı ınesc lc hakkında 

orada n sadır olaealc karara intizaı· ed ilm esi za
rıırl bulunımış olmakla keyfiyetin bu su retle ken
disine lıildiı-ilnı es in e karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1091 5- VI- 1!)37 

Ballikesir Bursa Çoruh 
11. J(aı·an M. F'ehıııi Geı·çekeı· A. Akyiiz 

İstanbul Kars Ordu 
A. Barld;s (). K ün tay lsınail Çaııwş 

Siird Siird 
Ş. Biisoy M. Ali 



2740 
2607 

Arzuhal verenierin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 
Arzuhal bulasası 

-~="= 

' Osman Nuri Koç : 
lVIaliye vekaloti Mil
lt emlak müfottişi. 

Anıkara 

Mil.li emlak müdür 
ve ımüfettişliğinde ge
çen ilıizmetinin teka
üdlük hesaıbına ithal 
edilmemesinden şika
yet. 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

Samsun vi layeti Emlaki milliye müdürlü
ğiinde ve Maliye vekfıleti Milli emlak müfettiş
liğinde gc~en üç sene on aylık hizmetinin Mali
ye veka.letinee tekaüdlük hesabına ithal ed ilmc
mektc olduğundan şikayet eden Osman Koçun 
Yüksek Reisli ğe sunmuş olduğu_ arzuhal cncü
mcne verilmekle Maliye vekaletine gönderilmi şti. 

Gelen karşıirk oku nd u ve ieabr ·görüşü ldü: 
Osman Koç bu hususta daha evvel Şfıray i 

devlete müracaat etmiş ise de Deavi dairesin
ce davasının rcddedildiği aniaşılmasına ve De
avi dairesi kararlarnun kati mahiyette olmasr 
itibarile encüıneniınizce tetkikma imkan bulun
mamasma göre dileği haklanda yapılacak mua
mele olmadığınm kendisine bildirilmesine kaı-aı· 

verildi. 
Karar No. K tarihi 

1092 8 -VI - 1937 
--1--- ·------ - -- - -------·----------

" 974 Hilmi : ll seyyar ı Nasbınııı 

l027 - ! jandarma taburu he- i m\lsi 
1 
1 sa.b memuru. 

l!:rciş 

düzeltil- ı Sicilli olmadığı ve imtihan cvmkı da bulun-
madığı ileri sürülerek terfi ett irilmediğindcn ve 
halbuki f,ı ci li mevcud olmakla beraber terfii için 
imtihan keyfiyeti ·de varid lıulunmadığıııdan bah
sile dosyasrnm tetkikile nasbı düzeltilmek sureti

le terfiini isteyen jandarma lıesab memuru Hilmi 
tarafından Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal eTı

cümene verilmekle keyfiyet Dahiliye vekaletinden 
sorulmakla beraber Hilminin dosyasr da istenil
miş idi. 

Gelen dosya tetkik edildikten ve karşılık ta 
okunduktan sonra i ca br görüşüldü: 

Gerçi Hilminin dosyasında 22- IV- 1936 ta
rihli bir sicili varsa da bu sicil lin o vakit terfiine 

kafi görülmediği ve 1 eylul 338 tarihinde kendi
sine terfi sırası gelmi ş ise de nasbmın düzeltilıne
sini istediği bu tarihlerde ordu hesap memurla

rının terfileri için sicilden başka imtilıanla da 
ispatı ehliyet edilmesi meşrut tutulmuş olup dos

yasmda ise Hilminin imtihan olduğuna dair ma
lı1ınat bulunmadığı ve kendisinin bilahare son 
tetkik mercii eneümene vulrn bulan müracaati 

üzerine de bu esasa istinaden dileğinin reddcdil
diği anlaşrlnu§ ve §U hale göre nasbınm düzeltil-
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mesine encümence iınkfın görülmemiş olmakla 
keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihı 

1093 8- VI -1937 

ı 
__ l 

~7·56 ~~ed Nafi Koo- / Mudanya zirai koo-
2898' peratif ortakları na- peratifine olan .borç-

Zirai kredi kooperatİfine olan l.ıorçlarııun tak
site bağlanması hakkında Mudanya Zirai kredi 
koopcrati !"leri ol"l ak~ılan nam ımı. tüccardan Ah
med Nafi tarafından Yüksek Reisliğe sunulan ıar

zulıal • enci:iıııene '-'Crilınckle aid olduğu vekiilet.c 
gönderilmişti. 

1157 

.1214 

mma. larının ·taksitc :bağ-

Mudanya 

!lı.san : .1\{üftü . mın-

I
. hallesinde .eski liman 
.memuru. 

1 Ereğli 

1 

lanmasr. 

Gelen karşılık . okundu ve icahı görüşüldü: 
Bu kooperat.ifiıı vaziyeti 2836 sayılı zirai kı-cu i 

kooperatifleri kaınııııına intibak etmediğinden llıu
aınelatuun tasfiye edilmekte olduğu ,.c koopc
ralif ortakları ziınmetincleki matlubat, ];anun 
mucibince ınüstaceliyet kesbet.ıııi~ ise de zC'ytiıı 

malısulünün azlığı nazaı-a almarak lıorçlarıııı 

kapatacak kadar malısul elele eelemiyen o ı·talda

rın bor~larının gelecek mahsu l devresine kadar 
aranılmaınasıııın Mudıınya şubesine yazıld ı ğı 

anlaşılmış olmakla keyfiyetin lıu suretle Alı

meel Nafiye bildiı·ilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1094 8- VI- 1937 

Açrk maaşlannın ve- Knmdcniz Ereğiisi liıııaıı memıını iken 1k
rilınccliğinden ve !bir tısacl vekaletiııiıı em ri üzerine mllihkerneye ve
memuriyete .tayin kı- 1 rilnı ekle beraber vekfılet emrine alınnıı~ ise oe 
lınmadığmdan şikfı- mu ha kenıc neticesinde kentlisine iımad edileıı 

yet. ciiriimrlC'n beraet etmiş olduğu hnlık lırni.i?. bir 
nıC'rnuı·iyete tayin kılnınıaclığı gibi maaş da ve
rilmecliğinden şikayet eden İhsan Akmamn Yük
sek Reisli ğe sunmuş olduğu arzııhal, encümene 
verilmekle İktısad vekaleti ne gönderilmişti . 

Oelen karşılık okundu ve icabı görüşi:ildii: 

İlı sanrn birikmiş olan mııaşlarmm Ereğli m'al
müclürlüğü vasıtasile muhtelif tııt'ihlerde .ken
disine verildiği ve şu kadar ki şimdilik açık li

man mcnınrluğn olmadığından buna aid dile
ğinin yC'riııe getirilemecliği anlaşılmış olmakla 
keyfiyetin ve esasen memur tayin ve istihdamı 
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Ol ı Arzuhal verenlerin ı ı -
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::; duklarr yer _ _ 

1514 

1698 

i 

merciierine aid salahiyet eü~lesinden olması 

itibarile münhal vukuunda oraya müracaat et

mesi lazım geleceğinin kendisine bildirilmesine 

karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1095 8 - VJ - 1937 

Srtkr D<ığan: Hamur -;;;~emuriye~- ta~~--A-. ğ-ı--m-m Hamur nalıiyesi müd-~r~~~-eı-ı ::-m:~ 

ı nahiy{)Si eski müdürü. , yinile iberaber alma- 1 riyet vazifesine ai d ufak bir ihmalden dolayı 
Ağrı dığı açdt maaşlarrnm vekfılet emrine alınmış ve mahkemeye verilmiş 

l
l verilmesi. 

1 

ı 

ı 
ı 

ise de mulıakemesinin sonunda bcraet etmiş ol-

duğu halde halen veldllet emri maaşları veril-

mediği gibi bir memuriyete de tayin lulınmamış 

olduğundan b111hsile şikayette bulunan Srtkr 

Doğa nın Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arzu

hal, eneümene verilmekle Dahili_ye vekaletinc 

gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 

Sıtlnnm vekalet emri maaşlarının muhtelif 

tarihlerde tesviye edildiği gibi kendisinin münasib 

bir nahiye müdürlüğüne tayini hususunun da 

vekaletten Malatya, Bitlis Ağrr, Mardin ve 

Seyhan vilayetlerine yazılmış ise de açrk bir yer 

olmadığı cihetle henüz tayin lulmmadığı anla

şılmış olmakla keyfiyetin ve bu vilayetler dahi

linde münhal vukuunda kendisinin tayini için 

arasıra müracaatle takibatta bulunması lazmı

geleceğinin Sıtkrya bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1096 8 - VI - 1937 

-----------ı----- -----
2510 

1 

Rifat "Kaan. . . 1 Mcmnu 'lıaklarrnm ia- Akdağ madeni mahkcnı c ·başkatibi iken 200 
2649 Akdagmadenı esk ı 1 desi . lira. zi nınwttcn dolayı bir sene on bir ay müddet-

başkfıti bi. Ic <hapse malıkiim olmuş ve cezası da infaz edii-
Bskil pazar mahalle- ı m~ş olduğullClan baılısile mcmn u haklarının iade-

si. sini isteyen Rifat Kaaıım Yiiksck Rcisliğe snn-
Yozgad. ı 
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dukları yer 
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------ı Salih : Levazım mi- Maluliyet dereccsi-
ralaylığında:n müte- nin yolsuz yere kal
kaid. tlyas çelebi M. 1 dır-ılmasından şika
Akarsu sokak No. 6· 1 ye t. 

-! stanbul : Topihane 

ı Encümen karan ve ne sebeptep. verildiği 
nıu~ olduğu arzubal ımcümcne verilmekle Adiiye 

vckalctinc gönderilmişti. 

Gelen karşıltk ilc ıbuna bağlı kiığıdlar okıın

du ve ica:bı görii.5üldü : 

Hifatrn bu hususta Y ozgad ağır ceza mahke
mesine vaki olan · müracaatinin reddedilmiş ve 
bu ı·ed kararının 'l'emyiz mahkemesince de tas
dik kılrn=ş olduğu anlaşılııu.'ltır. 

Rifatın ıbu müracaatından ası l maksadı, dava 
vokilliği ruıhsrutını i stilısal etmek oluıb , halbuki 
kendisi cevazr istiılıdam ıkararı almak i~iıı Y (}Z

gad Adiiye encümcninc mü racaatta bulunmuş 

ise de nı a hkfuniyetini icabeden eürmün ına<hiyetı 
i itibarilc bu talebi de ka,bul ed ilmemiştir. Bu husus
i da Yozgad ağır ecza mabkcmı--ı;inec YC rilib veka-
1 lotten bir sureti gönderilen kararm müııdcrcca-

tma göre bu red kararında ve su~un mahiyeti 
Jıasobilc cevazr istilıdaın kararının reddinde usul 
vo kanuna uymayan bir cilıet görülmemiştir. 

Bıı itibaı-la dileğinin yerine getirilmesine iınkii n 

ulınat!ığıııuı Rifata bildirilmesine karar verild i. 

Karar No. K. tarihi 

1097 8 - VI - 1937 

1929 tarihinde dördüncü dereceden malıllen 
tekaüd edilmiş iken icra kılınan devre muaye
nesinde ınalılliyeti kaldıı-ıldığından ve halbuki 
sılilli vaziyeti bu maluliyetİn devamını açık 

olarak göstermekte bulwıduğundan bahsile bu 
!etten lıiı- sureti gönderilen kararın ınündeı-ica 

icı-asınr isteyen mütekaid albay Sulilıiu Yüksek 
Reisliğe sunmuş olduğu arzulıal , cncüınene vc
rilmekle M. M. V. gönderilmişti. 

Gelen karşılık okuııdu ve icabı görüşüldü : 

Salihin yapılan devre muayenesini gösteren 
Haydarpaşa hastanesinin raporıında, evvelce 
dördüncü dereceye giren arızasmın yarı yarıya 
salalı bulduğu yazılı olmasma mebııi 1683 nu
marnlı kanunun 37 nci maddesine tevfikan dcre
cesinin kaldırıldığı ve maahaza yine bu kanu
ıııın 38 nci maddesine göre üç sene sonra 
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1895 Receb Toroğlu. 

2004 Mlit~kaid piyade su-

24081 bayı. -2535 Denizciler caddesi 

2872 No. 45. 
ı Arıkiı rıı. 

3019 1. 

1 

1 
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ı .Aı:zulıal.huliau;r.· 

1 

, Haksız yere te·kaüd 
ed ild'i ğinden vaziye
t inin tetkikile işinin 
düzelti lm esi. 

Encümen..ka.ı>an ve ne.-sebep~en verild~i 

1 

yeniden yaptırılacak muayene neticesini gös
terecek raporlar t ekrar incelendikten sonra hak
kında kati bir karar verileceği anlaşılmış ve bu 
hale göre yapılacak muamele bulunmamış ol
makl a keyfiyetin Salibe bildirilmesine karar 
verildi. 

Karar N o. K. tarihi 

1098 8 - VI - 1937 

1934 yılında Hıırbiye mektebinden neşet et
tikten on ııltr ııy sonrıı alılakıın tekııüde sevke-

l dil diğinden ve bunun dahamektebde iken ken
dis ine isnad edil en bir sirkat maddesinden mü
tevellid olduğunu haber almasına mebni vaki 
olan mümcaati üzerine askeri mahkemece yapı
lan nıuhakcmesi neticesinde isnad edi len madde
den beraet eyl emiş olmasına rağmen tekaüdü 
rrfed ilm cnıes i üzerine Maarif meslekine intisah 
ederek Adapnznr ı orta mektebi tabiiye mua llim
lii{in e tnyin kılııımrş ise de ahiakan ve siclllen 
tekaüde sevkedi len lerin Devlet daireleril e nıü
essesclerde istihdnın edilmemesi hakkındaki 

2936 nuınnralr kanun hükmüne tevfikan bir 
müddet sonra muallimlikten de çıkarıldığından 

ve ımının iizeı·ine Son tctkik merci i eıı cümenine 

nıliı·n.caat etmiş ve oradan cln nhlakan d eğil, as
keı-1 · vazifedeki ilmi ve idari kifay;etsizli:ğ-i bakı- . 

nundan tekaüd edildi ğine kaımr veı·ilıniş olcl'U.~ 

ğıı halde Maa-rif vekiiletiııce vazifesine iade edil
mediğ i gibi d i ğer daire ve miiesseseler.de. de ımıvaz
zafan istihdamınil imkan bulmadığmdan ve esase ıı 

mektebden neşet : ett ikten tekalidüne kadar ge
çen müdcletin en ~ok kısnıınııı srlıhi vazlyet i ha
sahile t.ebdi li havada ve ha stanede g-eç i rmiş ve 
ancak iki ay kadar bir müddet piyade atış ınck

t.ebiııde bulunmuş oldu ğundan ve bu kadar az 

hir müddet içinde ise bir zahitin leifayetsizliği 
anlaşrlamayacağıııdan bahsile işi incelenerek 
telmüdünün refi suretil e bu genç yaşında. uğra

dığı haksız ve kanıınsuz muameleye nihayet ve
rilmesini isteyen Heceb ~'oroğlunun Yüksek Re
isliğe sunmuş olUuğu a rzuhaller enciiınene veril
mekle M. M. V. gönderilmişti: 

Gelen karşılıkla buna bağlı olun kiiğıdlar 
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Arz.uhııLhulAsas!r Enc.ümen .. kar.an ve ne sebepten verildiği · 

okunduktan sonra M. M. vekttletinden davet ·ecl i
len saliihiyetli zatin getirdiği dosya tetkik olun• 
du. Recebin arzuhalinde serelettiği gibi kendisi
ne mekteb hayatma aid olarak isnad edilen sir
kat meselesinelen dolayı askeri mahkemesince ya
pılan nınhakemesi neticesinde beraet kararı al
dığı ve bilahare kendisinin Son tetkik mercii 
encümenine vaki olan müracaati üzerine de o
radan yazılan 312 numaralı kararda (Askeri va
zifesinde ilmi ve idari kifayetsizliği bakımııı:dan 
yapılan tekaücllük muamelesinin kanuni ve doğ
ru olduğu) beyan ve tasrih edilmekle iktifa olun
duğu anlaşılmıştır. 

Bunıuı üzeriııe encüınence mesel eniıı .tahkild

ne lüzum görülmekle Recebin askeri tahsil -haya
tında .kayde değer bir ceza alıp al madığırtın tet
kiki . vekiiletten taleb · edilmişti . 

Vekilietten tekrar encüıııene gelen zatin bu 
lııısıısta mekteb ınüdürlüğ.iiıı:den yapılan tahki
ka. .ntfen ·vuku bulan .. ifıııdesinl' göı·e Reccbiıı 

mektehde iken kendisine verilen pijamanrn bü
yük olınnsr hascbile hotbehot elbise deposuııa 

girerek pi,janıasmı değiştirmesinelen başkaca 

ınüsbet ve mütehakkak bir sıı çıı olm:ıclığı anla
şılmıştır. 

! ca br göriişülclükte : 
Bncünıene ibraz edilen heraet kararından d:ı 

:ınlaşılclığı üzere Recebin ahlfıksızlık bakımın

dan tekaüclü sabit olmayıp yukarıda yazılı ol
duğu veçhile tekaücl ınııaınelesinin askeri vazi
fesindeki kifayetsi~liğinden ınütevellid bulun
duğu anlaşıl makta bulunmasına ve esasen 107G 
num:ırnlı knnunun 16 ncı maddesi de ordudan 
her ne suretle olursa olsun ayrılanlarm tekrar 
M. M. vekfıletince tavzif edilemiyeceğini funir 
olmasına göre encümence Recebin tekaüchinüıı 
refi hakkındaki dileğinin tervicine imkan bulun
nıanıı§tır . Ancak Recebin tebellür eden durumu 
itibarile hakkında 2936 numaralı kanun hükmü
nün tatbiln varid görülmediğinden kendisinin 
bu kanuna istinaden Maaı·if vekilietince hizme
tine nihayet verilmiş ise bu cihetin doğru bıı

lunınadığına ve çünkü tckaüdünü istilzam eacn 
muamelenin ahlak noktasından deği l , askeri va
zifesindcki kifayetsizliğindcn ınütevellid olclıığu 
Son tetkik mercii eııcümeninin kararmda sarih 
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Reis M. M. 
Giretıun !stanbul 

Arzuhal bulasası 

K8.. 
Samsun 

1hsan Sökmen Z. Karaınursal M. Ulaş 

Gazi Anteb· Gümüşane !stanbul 
M. Şahin Ş. Erdoğan A. Barlas 

Sivas Zonguldak Siird 
Ziya · R. Dinç Ş. Süs01J 

14 - · 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

olarak gösterilmesi hasebile kendisinin bu hali 
Devlet daire ve müesseselerindeki her hangi bir 
vazifede muvazzafan istihdamrna mani teşkil et
miyeceğine ve keyfiyetin Maarif ve M. M. vekft. 
Jetlerine bildirilmekle beraber Recebe de ania
tılmasına karar verildi 

Karar No. K. Tarihi 

1099 8 - VI - 1937 

Bursa Çoruıh Denizli 
M. Felımi Gerçeker A . Akyüz Şe[ik Türsan 

Kars Ordu Sivas 
O. Küntay !.smail Çamaş Akif Oz. Er. 

Siird 
M. Ali 
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1192 1 Musa Kazım No- Adliyece bir vazifeye Adliyece sebkeden hizmetlerine ve vaki olan 

1251 

1651 

1741 

1794 

1895 

2337 

3508 

1175 

1233 

yan : Mahkeme za- tayin edilınediğind(m 
bıt kfutibi srubıkı. şi kfıyct. 

Midyat 

müracaatlarrna rağmen henüz bir vazifeye tayin 
kılınmadığmdan şikayet eden Midyat eski zabıt 
katibi Musa Kazım tarafından Yüksek Reisliğe 
sunulan arzuhal, encümene verilmekle Adiiye 
ve kaletine gönderilmişti: 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü : 
Musa Kfızımın tütün idaresine aid tahsil et

tiği 100 lirayı zirnınetine geçirdiği muhakeme ne
ticesinde sabit olduğundan dolayı tekrar zabıt 

katibliğinde istihdamma imkan olmadığı ıınla-

şılnıış olmakla keyfiyetin bu suretle ·Musa Ka
zrma bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1100 8 - XI - 1937 
------------ ------ ! ________ ------ ------ - ----

İkramiyesinin veril- 1 Yirmi bir sene fasılasız olarak jandarma 
memes1nden ş>ikayet. ı başçavuşluğunda hizmet etmiş olduğu halde 

Halim : Jandarma 
Başs;avuşluğundan 

çıkma. 

Mardin 
1 

kanuni hakkı olan ikramiyes inin verilmediğinden 
şikayet eden Memedoğlu Halimin Yüksek Re
i sliğe sunmuş olduğu arzuhal encümeııc vcrii: 
mckle Milli Müdafaa vekilietine gönderilmişti. 

1 

ı 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Halimin yirmi bir senelik hizmetine karşı 

1861 sayılı kanuna göre hakkı olan 500 lira ik
ramiyesinin bu kere tahakkuk ettirilerek kendi
sine verilmek üzere olduğu anlaşılmış olmakla 
keyfiyetin Halime anlatılınasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1101 8 - XI - 1937 

~~5_!-Memed : Karahano- -;:1~luliyet - ~zerinden 1 

1455 
1 
ğullarmdan Alioğlu. maaş verilmesi. 1 

Umumi luırbde yaralanınası neticesi olarak 
malul kaldığrndan bahsile kendisine kanunen 
hakkı olan ınaaşııı verilmesini isteyen Alioğlu 
Mı>medin Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu ar
zulıal encümene verilmekle Milli Müdafaa ve
kaletine gönderilmişti. 

3 1 
Dere mahallesinde 1 

2 71 ' V uf ı· • p hal ----, ı us e ının ei' 
2496 köyünden. 1 

Çoru.lı 
Gelen karşıirk okundu ve icabı görüşüldü: 

Memedin o zaman aldığını beyan ettiği ya
ra hakkında mütekaid binbaşı İbrahim Hakkı 
l spirin verdiği bir vesika ile kaza idare heyeti
nin mazbatasındaıı başka yarasına ve yarasının 
o zamanki mahiyetine dair resmi bir kayid ve 



-16 

Arlililhal verenlerin 
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951 Sabri Demiralp 
:ı:oo4-! Molla Memed • ma-

l hallesi No. ll. 
2270 Erzincan 
2387 -ı 

1 

1 

Ya janelarmada va
i zife verilmesi veya
i hud tckaüclünün ya-
pılması. 

1 Encümerl·kaTan ve• ne s~bepten· verildiği 
·. ı'a'f10r 'ohmımasma Ve! • UahusuS: .:Mcmeılin Ştırayİ 

devlete ·vulmbulan mürııcııati üzerine ınürunı 

müddet noktasından da davası reddedilmiş olup, 
Şi'mıyi .Devlet Deavi dairesinden her ·UC suretle 
olursa olsnn reddedilen işlerin tekrar cncümeıı
ce tctkikına Yüksek Heyetin 803 numaralı kara
rı m5ni teşkil etmekte bulunmasına göre dile
gının yerine getirilmesine imkfuı olmadığının 

Mcıııcd e ani atılmasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1102 8 - XI - 1937 

Jıındarına ınnvazzaf ıniilazinıi iken ihtiya-t sı
nıfına al ıııdığııı daıı ve c.-;aseıı kalib nıalfıliyctin

deıı do l ayı Harıhiyc nıcktcbi iıntihanma gircme
nıi~ oldnğmıdan :baJısil c y:ı var. ifcdc isti·hdam vc
·' ' llılınd tck:ıüdünün irr·ası lıakkında ' A.stcii'mtı n 

.vrııslafa Sahri Demiı·alp iımasil c YüJ,sck Reisl i
ğl' sun u la n arwh a l ve tclgı-afııı eııcümcnc veril

mesi üzcri ıı e Dahiliye ve l\L M. vl!ldllctlcrilc ce
ı:eya n eden m1ılıaıbere >'OnıınJa alınan karş ılı klar 

okundn 1·c ica!bı görüşüldü: 

~L S;vlıı·ı doğrudan doğnıya muvazzaf jandar
ma sınıfma geçirilmiş olmayıb stajiycr ve iğreti 

Qlarak bıı sın ıfa alınmıı;; ve aranılan şartları ha

i~ olmadığı anlaşıldığından tekrar illıtiyat sııı ıfr

na naklen tcı•lıis ed ilmiştir. Jandarma umum 

komuta nlığınca stajiycr ve iğreti olarak muvaz
wf jandarma sınıfın a alınan bu gi1bi ihtiyat su-

·bayları ancak kati kaıbul muamelesi yapılmadan 
· ınnvw?lzaflık Jıak·kı .kazananıazlar. İlıtiyat sın ıfı 
mı .nak len . ttırhis edilmiş olalli 1btı mııbayrn ne mu
vazzaf · ıi~ıbaylar. g ibi ·mecbnren ·ve ınaJulcn tcka 

iid edilmesine ne do. • ıiı'hlıi l d.uımmu itibarilc jan
darma sınıfında faal · olarak t131lıştırılnıasına inı

kün olmadığı anlaşılmıştır. Bu · itiıbaı:la dileği 

yerine gct i ri l emcyeceğinin l\L Sa•br iye bi ldiril
mcsin e karar verildi . 

Karar No. K. tarihi 

1103 8-XI-1937 
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944 

986 

1 

F ikri : Ziraat lban- j Ziraat 
kası rnl}murlarından . ş ikiıyet . 

!staı~bul 

bankasından 1 Ziraat bankasınca yapılan bazı yolsuz mua-
meleler haklunda ihbarı ve kendisinin ·hasta ol
duğu ileri sürülerck l stanbula gönderilmesin-
den şikayeti havi Fikııi imzasile Yüksek Reisliğe 

1 sunulan arzuhal encümcne verilmekle aid olduğu 

1 

vekalete tevdi kılınınıştı. 
Gelen karşılıkl-a buna bağlı olan kiiğıdlar 

okunduktan sonra icabı görüşüldü: 
! Bu kfığıdlar mündericatrn a göre: Fikrinin 

ihbar mevzuu olarak yazdığı hususlar hakkında 
müfettişler tarafından yapılan tl}tkiklcr sonunda 
bunların esastan ari olduğu ve ihbarında balısc

dilen Müşerrcf adındaki daktilonun da bazı ha
fifl iğ i görülmesinden dolayı banka ilc alakasının 

kesi ldiği anlaşrlmıştır 

F':ikri haklanda verilen tabib raporlarında 

kendisinin rahatsız olduğu beyan kılınınasma 

1 

mebni sılılıi durumu ve şahsi kabi liyeti göz önüne 
getirilerek bankaca alakası kesilmemiş ve ancak 

1 idari bir lüzum üzerine Fihi ! stanbul şubesine 
naklcdilmiştir. Şıı Jı~lc göre bıı aı·zuh al hakkında 

enci.imcnce yapılarak muamele bulunmamiş ol
makla keyfiyetin kendisine bildirilmesine kara'r 
vecildi. 

Karar No. K. tarihi 

i 1 1104 8-X[- 1937 

;~-:-A!bdullah Özçelik ~-.-B ele~~~ - geçen - Bor kazası ~eled i;esin~e yaptığı h;;m ~;~n ~; 
24211 Burdııı· :-:>oı·gu lıfı - müddcte ve milli bu hizmet dolayisile "i\'filli mücad ele zammının te-

l 
kimliğinden mütcka- 1 mücadeleye aid ZBın- kaüdlük müddetine ilave ~dilm em esinden dolayı 
id. larm telmüdlük müd- Divaıır mulı asebata val<ri olan müraraatı üzerine 
Bor dotine ilave edilme- keyfiyetin i.i <ı aylık rapora cl erredil ın ok surotilc 

1 mesindcn şikayet. menfi bir şekilele neticelendiğindcn şikayet eden 
1 Abdullah Özçel ik tarafından Yüksrk Reisl iğe 
i sunulan arzuhal encümene verilmekle okunclu 
/ ve icabr görüşiildü: 

Abdullah Özçeliğin Divanı muha sebata vaki 
olan mi.iracaatr üzerine dileğinin Divan umumi 
heyetince miizakcresi neticesin de reddinr kara r 
verilmesi üzerine keyfiyetin 1936 senesi eylul -
ikinci teşrine aid i.iç aylık rapora dereedilmek sıı
rctile Yüksek Meclise arzedildiği ve mcscle Diva
nr muhasebat encümcnince de tetkik edilerek 
Divanı muhasebat karıtrrnın kanuna uygun gö
rülm esine binacn keyfiyet umumi heyete arzedil-

1 

-1 

ı miş ve orada Divan kararının kanuni mesncd-
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2781 

2926 

)fa:lmuıd Cemi! : So- Tckaüd maaşının tek
Jak sinan Ma. Top- ı raı· bağlanması. 
hanelioğlu S 71. 
Üsküdar : lstanlbul 

Re is M. M. Ka. 
Giresun İstanbul Samsun 

1hsan Sökınen Z. Karwmııı·sal M. Ulaş 

Malatya Ordu Sivas 
O. Koptagel 1 ~1ıiail Çam~ Akif Oz. Er. 

Zonguldak Siird 
R. Dinç M. Ali Kurdoğlu 

Je're istinad etmesine mcbni aynen kabul huyu
rulduğu anlaşılmış ve umumi heyetin tasvibiııdcn 
geçen bir işin encümenimizce tekrar tetkikiııc 

imkan bulunmamış olmakla keyfiyetin Abdullah 
Özçcliğe antatılmasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1105 8 - XI - 1937 

Piyade yüzbaşılığından tekaüu edildikten son
ra İzmir askel'lik şubesinde istihdam olunınakla 
ikeıı tahrik ve kasid snrctile yap ıl an bir· eÜI'IlıÜ 

ııı eşhud neticesi olarak nıkubulan nıalıkuıııiyet

ten dolayı tekaüd maaşını kestikl erinden ,.c bu ise 
ıııuadel etc uygun olına.dığrndıın bahsile lıu maa
şın iadeten tahsisini isteyen Mahmud Cemilin 
Yüksek Rei'sliğc sunmuş olduğu arzuhal cncümc
nc verilmekle M. M. vckfıletine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Mahmud Cemilin irtikfıb su~uııdaıı dolıı~·ı al

tr a~' hapi~ rezasma mahkum edilın esiııe nıclıııi 

2071 numaralı kanunun birinci maddesi hükmü
ne tevfikan tekaüd hale ve maaşr sakıt olduğun
dan kendisine tcln·ar tckaüd nıaa~r bağlanınasma 
imkan :voktur. 

Şu kacla ı· ki y ine hu kanun hükmüne tevfik:ııı 
cezasının irrasr müddetin ce ailes ine .vctiın mna~ı 

verilmesi mııktazi olup buna a icl muamelenin ta
mamlaııması i ~i n evı·akr Üsküdaı· askeri ~uhcsiıı c 

göndcrildiğinden , geldiğinde ailesine maaş talısis 

edileceği anlaşılmışt ır. Arzuhali hakkında bundan 
başka bir nııuımele yapılmasma kanuni imkan ol
madığının Mahmud Cemilc anlatılınasına kaı·aı· 
verildi . 

Karar No. K . 'l'arihi 

1106 8 - XI - 1937 

Gümüşane İstanbul Kars 
Ş. Erdoğan A . Baı·las O. [{fintay 

Sivas Trabzon Van 
Ziya S. Sıı-ı·ı Gedik Miinib Boya 
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926 Harndi : Bayazıdo- · Yctim maaşr bağlan- 1 Çan kırının O rta nahiyesiniıı Bastak kö~·üıı -

977 1 ğullarmdan Şelıid mamasından şikayet. deıı Halidin şelıid olduğu tahakkuk ett i ğ i ve 

4292 

7099 

H alid Balacr. Bustak defaaıle müracaatleri vaki olduğu halde kcn-

köyü Orta nalıiyesin

den. 

Çankırı 

Hüsey in ;:r~ ~~;i~-~ Ra;ımet;;--~~;: ıçın 
oğlu . Bulduldu kö- ı verdiği nakli bedr
yünden. 

Koza n 
J lin iades i. 

1 

1 

J 

dilerine ka nuni hakla rı olan maaşııı bağlanma
dığından şikfıyct eden Haınd i ta rafından Yük
sek Hcisli ğc sunulan arzuhal e n cünıcmı '\"eı·il 

ııı elde l\Iilli Müdafaa veka let inc gönderilmişt i . 

(: elen ka ı ·ş ılık ok undu ve i cabı gö rüşüldü: 

H al idin şeh adet i , daiı·csince tevsik ve tesb it 
1 edilmiş olmasına ııı ehn i yetiıııl criıı e kaııuııcn 

iktiza eden maaş ta hsis edi lerek muamelesinin 
tckcınıııül et. nıek üzcı·e olduğu anlaşılınL~ ol
makla kryl'i.vetiıı kendilcı·iıw bildi rilnı es iııc ka-

rıır verild i. Kaı·ııı · ;-.;o. 1\. t ıı ı·ihi 

1107 l O- X- 1937 

Oğlu I sına il i ~ in ııakti bedel olarak verm i ş 
olduğu 13() linı -+1 lnırıışuıı , oğlunun askerl iğe 

g it ınedcn PHcl ö lnıü~ olcluğu ndaıı bahsi le, iade

s ini isteyen Alioğlu Hüsey iııin Yü ksek Heisli
ğc sıııı ıııuş olduğu arzuhal eııc ünı eııc verilmek
Ic kc,diyct Mill i Mütlaf:aa ve 1\ful i,ve ,·ekaletl eri 
ııc yazılını~tı. 

H er iki vckil l et.tcıı gelen kar~ılıklaı- okun 
duktan sonra i cabı gii rüşülclü : 

Bu ka rşılıklaı·du y;ızılı olduğuna !{Öre: Is
mai iin :!:) - VI- 193-+ tarihinele sevk i ı;in aske ı·
lik şubesinde bulunmak üzere JR- VI - l!J34 ta
rihinde ~ağrıldığı \ ' C askerlik kanununun 10fi 

nci ıııadrlesi nıııcibiııcc i~tinıa gün ü olan 
:!!i- VI- 19<:!-+ tarihinden e\·ve l :!3- VI - l!J3-+ ta
rihinde kanunun tari fatı daiı·esinde ııakti be
delin yarısının nıa lsa ndığın a. yatırıldığı ve 
ııakti bedel vcı·cnloriıı p iyade taliıııi görecekle
rinden lsına ilin sevked ilmesinin de 1935 sımes i 
nisan ayına bıı·akıldığı ıııı l aş ıl m ı~tır. 111 1 sa

y ılı aske rlik kanunıınıııı 107 nci maddesinde: 
Alınan bede lin hi~ biı· seucblc ger i \'erilcıniyr
(·cği ~'azı! ı bnlunnıasıııa ve 25- VI - 1!J3-+ tari
hinde askere sevki lılzınıı:clcıı lsmai lin nıık11 
bedel verdiği için scvki t.elıir edi lmiş ve tcıılı
lıur keyfiyeti tu liııı ,.e terb iye i~in tayin olunan 

zama n ı bckleıııcsinclen ileri gelmiş olrnasııı:ı gii
rc askerli ğinin tahakkuk ettiğ i 25. VI. 1934 ta

rihinden soııı-a vefat etmi~ olan lsnıailin kanun 
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Eski ibelediyc komi- ı nrsfrnrn verilmedi-3052 
seri. ğinden şikayet. 

Trabwn 1 

Re is M. M. Ka. 
Giresun İstanbul Samsun 

lhsan Söknıen Z. Karıunursal M. Ulaş 

(Al ruh Gazi Anteb Gümüşane 

lhsan K"tirtkan M. Şahin Ş. Erdoğan 

SviiB Sivas 
Akif Oz. Er. Ziya 

Encilinen karan ve ne sebepten verildiği~ 

dairesinde alınmış olan bedelinin geri verilmc
sine imkan görülmemiş ve tatbikatm da bu şe
kilde cereyan etmekte olduğu anlaşrlnuş olmak
lu dil eğinin yerine getir-i leıniyeceğinin arzuhal 
sahibi Alioğlu Hüse~ine bildirilmesine karar ve
rildi. 

Karar N~. '!{: tarihi 

1108 10 - XI - 1937 

Açıkta kaldığı ınüddete aid maaşlarrum ve
rilm esi Dahiliye vekaletinden Trabzon vilaye
tine yazıldığı ·halde bu maaşl armd an nrsfı ve
rilerek 4iğer srnrfrnrn verilmediğinden şikayet 

eden Tmbzon belediyesi eski koıniseri Ahm et 
Türkoğlunun Yüksek Reisliğe sunduğu arzubal 
encümene verilmekle Dahiliye vekaletinc gön
derilmişti. 

Gelen karşıirk olnrndu ve ı cabı görüşüldü : 

Ahmet Türkoğlunun diğer msıf maaşlarının 

verilm esi hakkında Trabzon Asliye mahkeme
since müttehaz kararın Temyiz mahkemesince 
nakzedi ldi ği gibi Şfırayi Devlete vaki olan mü
r acaati üzerine de davasının reddedilmiş olduğu 
anlaşıl ınasma ve ger ek Mahkemei temyizce nak
zedilen, ger ek Şfırayi Devlet deavi dairesince 
reddedilmiş olan bu işin encümence t etkikma 
Yüksek Meclisin 311 ve 803 numaralı kararları 

mani teşkil etmekte bulunmasma göre dileğinin 
yerine getirilmesine imkan olmadığmm Ahmet 
Türkoğluna bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

110!.! 10 - XI - 1937 

Amasya Bursa Çorulı 

ts. Hakkı Murncı~ lıf. Fehrni Gerçeker A. Akyüz 

Kars 
O. Kiintay 

Malatya 
O. Koptagel 

Siird 
Ş. Siisoy 

T. B. M. M. Matbuası 



Devre: V 

T. B. M. M. 
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HAFTALIK KARAR CETVELI 

-~Sayı : 29 ·-

22 - Xll- 1937 Çrşamba 
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1839 · Kar.ım Uras. 

Arzuhal hulasasr 

· !stenilen kazanç ver-
1946 Jıni r - Menem en gisinin yolu ile tnı·-

Bcrgaına - Dikili ~· ol- hedilınemesinden şi

l a ı · ı sabik müteahhidi . kayet. 
' Nafra müdürü. 1 

Tekirdağ 

Encüınen karan ve ne sebepten verildiği 

Kazım Uras iınzasile Yüksek Reisliğe sunu
lul.ı encümene verilen arzuhalde : İzmirde teşki~ 
etmiş oldukları bir yol inşaat şirketinin yaptığı 
işlerden dolayı 4377 lira 68 kuruş kazanç ver
gisi i stenilınekte olduğundan ve Maliyece ken
disine bu vergi hakkında hiç bir tebliğde buhı
mıılınadığmdan ba.hsil c şi k~yct edilmektedir. 

Mesclc, encümence tetkik edildiktc : Kazını 
1"rasııı Şlırayi devlete de müracaat ettiği ve or
tada kazanç vergisi tetkiki itiraz ve temyiz 
komisyonlarınca verilm iş bir karar ın evcud ol
madığından bahsile davasının redeledildiği anla-

1 ~ılmıştır. 

Bu arzuhalin usulen ·Maliye vekfıletiııe tcvdi 
edilmesi üzerine yazılan karşıiılda : Kazrının 

arzuhalde bahsettiği itiraznamenin kazanç iti
mzia rı te tki k komisyonuna sevkedildi ği bildi-

' rilmiştir. 

lcabr görüşüldüktc : Şurayi devlet kararın
ıl a da sarahaten yazılı olduğu üzere esasen ver
gi işleri hakkındaki itirazları tetkik etmek sa
l alıiyeti, kanımen tetkiki itiraz ve teınyiz ko
misyonlarrna tevdi kılınmış olmasına göre en
cümeni al akalandırmayan bu arzuhal hakkında 
yapılacak muamele olınadığmm Kazıma anlatıl
ınasma karar verildi. 

Karar No. K. tarilli 

1110 17- XI -1937 
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3014 

Abdürrahınan Naci 
Nutun Yüksek mü-

Tahsisat 
hizmeti 

faı.Ja ile 
müteaJılıirc 

hendis mektebi ınii - ·zammı verilınceliğin-

dür muavini. den ~ikilyet. 
lstanbul. 

2367 , Ali .Alkoç ve ar. 
2491 Güriin i\f. No. 6 

' Bursa 

'l'iiı·k vaııtanda~lığı

ııa kabul edilmeleri 

İstanbulun işgalinde tcşekkül eden (l\f. l\f.) 
gı·upunda çalrşınasın duıı dolayı Yüksek Hcisliğc 
v;ı,ki olan ınüracaati üzerine cncümcııce ittihaz 
edilen karar hiliifına hakkı olan zam mikdarımn 

' verilmemiş olduğıundan bahs ilc şikayette bulunan 
' piyade binbaşı :ınütekaidi Abdürra.hman Naci Ku

tunun Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu arıruhalin 
cnciiınene verilmesi üzerine bu hususta evvelcc it

i tihaz edilen karar olrunduktan ve encümene davet 

1 edilen Divaru mn hast'bat Reisi ilc l\f. l\f. Vekale-
1indcn ıı;clen saliihiyctli müdürün verdikleri izah-
lar dinlendi1:tcn sonra icabı görüşüldü: 

AbdürraJıman Niacinin dil eği rsas itibarilc l s
tanbuhııı işg-nli esnasında M. M. Grubunda C}alrş
tıih miiddct i~in hizmeti müteahhirc zainmilc be
mber tahsisat faruamn verilmesine taallı1k ctınek1c 
olu b halbuki kendisi o vakit nıuvazzaf olarak deği l 

ınütekaid olarak Inı grnpt:ı ~alı şımş olmasma göre 
gerek encümenimizin bu babadaki kararının rtı
huna. gcı·ek mcvzuatm icabrna göre tekaüd ma
aşma yalnrz tahsisata tabi olmak üzere harb 
zammı ilave edi ldiği ve bundan başka bir şey ve
rilmesine ve binaennlt'yh dileğinin yerine getiril
mcsine kanuni imkan ol madığı anl aşılmış olmakla 
keyfiyetin Abdlirrahmaıı Naci Kutuna anlatilm a
sma karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1111 17 -XI - 1937 

Bulgaristandan mun tazam pasaportla ana
vatana gelmiş oldukları hald e haklarında ya.ban
cı muamelesi yapmak istedikl erinden ve bu ise 
kendilerinin tam beş sene ecnebi gibi yıişamal a

rrm ve Türk hukuk ve imtiyazından mahrum kal
malarını intaç edeceğinden bahisle Hükı"'ım t'tten 

hiç bir iskiln yardımı istcmt'm ck şarti lc şimdiden 

Türk trubiiyctiııc alınmalarr hakkında Alkoç ve 
üç arkadaşı tarafmdan Yüksek Hcisliğc sunu lan 
arzuhal üzerine kcyfiyct Sıhhat ve i<:timal mua
vcııct vckfi.lctiııdcn sorulmuştu : 

Gelen karşıirk okııııduktaıı ve cııciiınenc da
vet edilen lskfın ve Nüfus uınuın müdürlerilc gö
rüşüldüktcn sonra icabr ımüzakere edildi. 

Bu arzuhal sa'hiblcriııin Dahiliye vcldlctincc 
yapılan tahkikat neticesinde Tiirk vatandaşlığrııa 
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;2-; 1 N:r i ~ Avcıoğlu. 
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Belediyece ev ının 
yıktrrıhlığından ş i 

k~.yet . 
2329 1 tsmetpaşa M. Akya-

1 pı S. No. 4 
2638 j An kara 

2772 1 

He is M. M. Kfıtib 

Giresun lstanbul Samsun 

1. Sökıııen Ziyrı }(rımınııı·sa.l M. Vlrış 

Çorulı Gazi Anteb Gümüşane 

İh san J(ııTtkrın M. Şahin Ş. Erdoğnn 

Siird Sıvas Van 

Ş. Siisoy Ziya Miiııiu B oya 

1 ? 

i ~~cü~e~ k~ra~ı ~e-ne s~b~pten verildi~~ 
alınınalarmı mani Jıallcri olmadığı anlaşı1masrna 
göre haklarında beş sene yabancı muamelesi ya
pılmasına mahal görülmemiş ve 'biııacııalcyh , bu 
ı rkdaşlarm serbest ımulıacir addedilcrck 2510 sa
yılı kanunun 7 nci maddesinin (A) fıkrasına gö
re şimdiden 'l'ürk vatandaşlığına kalınllerilc tes
cillerinin icrasr vekilietten Bursa vilayctiıı c ya
zılmış olmakla vilayete müracaat etmelerinin ken
dilerine bild irilmesin e karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1112 17 - XI - 1937 

Ankara belediyesi ta ra[mclan kanuıısuz ola
ı-ak evinin yıktmldığından balıs il c şikayettc bu
lıuıan Kafiz .Averoğlunuıı Yüksek Heisliğe sun
ımı ~ olduğu iki kı ta arzuhal cncüınene verilmek
le Dahiliye vckaletine gönderilmişti . 

Gelen lmrşılrk okunduktan ve encüınene ve
kaletten davet edilen salah iyetli zatın verdiği 

izalılar dinlendikten sonra i ca bı görüşü ldü : 

Yapılan ş ikayetin esas ve mahiyeti bu hu
sustııki zarar ve ziyanın •.uzminiııe matuf olup, 
bıı ise doğmdarı doğruya malıkeıı ı eye aid işler

den olmasma ve mahkemeye tua llük eden bir nıe

sele hakkında encümcnin karar vercnı iyecegı 

Yüksek Heyet in :3.ll numaralı kararı iktızasrndan 

buluıım a~ın a mebııi en cünıeni alfıkal a.ndrranu

yan bu arzuhal ha.kkuıda bir muamele yaprlal111-
yaı·ağıııııı ve şu kadar ki zarar gördüğünü iddia 
eden lwr vatandaşın knn un yolu ile lwkkmr ta
kib etmesi lfızmıgeleceğine göre Nafi z Avcroğ

liinun da a id olduğu mahkemeye müracaatta 
ınııhtar bulunduğunun kendisine bildirilmesin e 
karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1113 17 - XI- 1937 

Anıasya Bursa Çorulı 

/ . JJakkı Jllmııc ·n Jf. ]i'ehrni aerçckcı· Akif Akyiiz 

ls tanbul ' Kocaeli Malatya 
A . Baı·lns li:emnlcttin Olpak O. J(o ptngcl 
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_ 2537
1 

Kimyager Hüseyin ı Rütbesiniıı iadesi ve ı Eski Hükiımetin yaptığı haksız bir mname-
2669 Hüsnü Sezgin. müstalıik olduğu hak- J<.ııin net icesi olarak meslekten ayrıl mış oldu-

! Anafatalıır caddesi larının verilmesi. ğuıırlan \' C şimdiye kadar lıakkmın verilmemesi 
Kamelya mağazıısnı- isiııı ıııüşalwh etindcn ınütcvcllid hiı· yanlışlığın 

da. i(·alıı bulunduğundan bahsi le tabih kimyager 
Ankara. Hüseyin Hüsnünün Yüksek Reisliğe sunmuş ol

duğu arzuhal encümene vcri l nıcklC' lifilli Müda
faa vekiüetine gönderilıni§ti. 

2660 .\.Hilmi. Haksız yere ~· ıızirc:-ı· 
ı 

2796 :\La lıınudiyc ıııalııılle- , sinden <; ıka l'lldığ ııı -

,si ~iikrü Nail P~. oku- , dan şikayet. 

lu luır~ ısıııdıı 248 

::\fo. 
lııl'göl. 

Gelen karşılık okunduktan ve bıı hususta cıı

r•iinı~ııce lazınıgelen tetkiklPr yapıldıktan sonra 
İ('.alıı görüşü ldü: 

'l'abib ve kimyaı;cr Hüseyin llüsııiinün dos

yıısı ıııünde ı·i catıııa giirc askeri nisbetinin kesil

ınesi haklundaki muamelenin kaldırılmasııu mu

c ilı ortada lıir sebeb giirü l meıniş v~ hinaeualeyh 

dileğinin yerine ı;ctirilnıe~inC' maha l v~ i mkfın 

lııılunmamr~ olmakla keyfiyetin kendisine anlıı

tıl ınasıııa kanıı· verildi. 

Karar No. K. 1'ıırilıi 

1114 2<!- XI- 1!137 

Blli ikinci tümciı l evazınıında hesab~-;:':lmi:· 
nı olarak bulunmakta iken bir gün hayvan ge
ziııtisi esnasında hayvanla beraber nehre düşe

rek üzerinde bulunan tii.menin iki yüz lirası 

cüzdanile beraber suyıı düşüp zııyi olması netice
si olarak vazifesinden çıkarılmasından bahsilc 
şikilyette bulunan Memedoğlu Hilminin Yüksek 
Reisliğe sunduğu arzuhal encüınene verilmekle 
Mi Ili Müdafaa vekil.letine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okuııdu ve icabı görüşüldü : 

Hilminin vazifesini sui istimal ettiği ya.prlaı;ı 

mubaıkomesi sonunda sabit olmakla dokuz ay yir
mi ılı ir . gün 1ıapse ve oroudan çıkanlmasına hü
küm giydiği ve Askeri ceza kanununun 32 nci 

maddesinin (B ) fıkrasma uygun olarak verilmiş 

olan ihraç oozıısııun da infazı yüksek tasd ik; 
geçmiş olduğu anlaşılıınrş olnııısıııa göre dileği 

hakkında encümence yap1lacak mıııınnelc '()lmadı

ğının kendisine bildirilmesine karar verildi. 

Kaı:ar NQ. K. tarihi 

1115 24 - XI - 1937 
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32.6()1 lwmzi Türa. Dayıları IWfikin ken- 1 Dayrları Rcfikin, ölen teyY-eleri Ccmilcye aid 
3420 Miitekaid· kıdemli disino &id ınelrükfıtr 1 malları saklayarak kendisini mirastan malırum 

1 yüz.başı- sakla.dığrn.ı cl~ir. 1 bıraktığından ve saireden bahsil c şikayctte bulu-
i l~ağ·lıu·başı. soka( 32. uan Reınzi Türanın Yüksek Rcisliğe sunmuş ol-
lı l•:l'cnköy - IstanbuL duğu arzuhal eucümcne vllril:ınckle okundu ve 

icabı görüşüldü. 

' Şikayet edi len moselenin dava mcvzuu olnb 
1 esasen maJhkcmeye de intikal etmiş bulunmasına 
i göre

1
encümeni alakalaııdırmayan ilm iş hakkında 

yapı acak muamele olımadrğının Remziyc bildiril
mcsine karar verildi. 

1 Karar No. K tarihi 

ı 1116 24 - X • UJ::17 

----- ı-- -·- -
2201 Esad Tosuı:h 

----- ------------1----
1 

Tekaüdünün yoo<i l«ı
uuna göre yapılma

sma v•o ~ık maaşı 

\'R~·ilm csiııc dair 

Eneümenimizce evvelee verilen karar hilii.frııa 
halen ınüte.kaid .tanılmaklığı yolsuz old uğundan 
bahsilc IYwn wı kal dm Lmasına ~mkan yoksa teka
üdünün 1683 numaralı kamuı hükümlerine tcvfi
kaıı icrasile ona göre maaş bağlanmasını ve hak
kındaki kararname tarihinden bu güne kadar ge
çeıı gü ni ere ai u açık m aaşı verilmesini isteyen 
Esad 'l'mmrıuıı Yii'ksek Rcisliğe sımmuş olduğu 

arzuhal, encümcnc veriLmekle M. M. Vc.kfıletine 

göudel'ilınişti: 

2316 

3575 

Ozlaım ookak No. 10 
1mala1r lı:ırbiyc civa-
rında. 

3770 Aıı.kam. 

Gelen karşılıkla arzuhalde bahsedilen cncü
meıı kararı okııru:luktan sonra mesele tetkik edildi: 

Birinci kolord u istilıkiim tapuru lıesab me
muru iken erzak siı,kati meselesinden dolayı mu
lıakeıuc olmak üzere açığa çııkarılmış ve ihtiyat 
srnrlıııda. kullarulmamak üzer·e de tekaüd edilmiş 
olan Esadm Yiikaek Meclise müracaatine binaen 
encünıence o v.akit yapılilin te tkillerde: D iv am 
harbce kendisinin hapsine karar verilmiş ise de 
tekaüde sevki hüküm altına almıuamış o!dıuğuna 
ve bu, bir zülıul eseri olsa bile lıi1kııniin askeri 
temyiz divamnca tasdik edilmiş olması hasebile 
aynen tatbiki liizrm gelib hükümde müııderiç ol
mayan te.kaüde sevk keyfiyetinin dairesince as
keri ecza kall'uınunun 200 ncü maddesine müsteni
deıı tatbik edilmeyeecğine 3 - IV - 1929 tarihinde 
karar verilmesi üzerine Esadrn tekaüdü bu karar 
tarihinden itibaren kaldırıLmış ise de kendisinin 
hükmen sabit olan kabayilıi mütelıakkikasma bi
naen mülga askeri ,tekaüd ve istifa kanununun 
ikinci maddesine tevfikarı ilıtiyatda dahi kulla-



] z! adı; · ııanr ve otur-
"§ Arzuhal verenlerin ı 

.:;ı : dolelan yer . 
~~=~=~=--~·=· ~---J:c::r. -~...._-=-

1 
ı 

1 

1 

ı 

.--. ,-e ..... 

.AnW • .ı hWU... ı En<liroen karan ve ne sebe~ten verildiği 
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ı nılıınama.k üzere tekaüdüııün icrası sonradan alı
i nan ikinci kararname ile tasdik kılındığı ve 'Esad 
l•buıııııın üzerine son tetkik mercii encümenine mü
, racaat. etmiş ise de dileğinin reddedildiği anla
, şılılllştır. 

İcabı görüşüldükte: 
Bncümence evvelce verilmiş olan kararın, Di

vanı harbce Esadrn yalnız hapsine hükmedilmiş 

ohııb tckaüdlüğü mevzubahs olmamasından ilerigel
miş olduğuna ve Esadın o za.man yapılan tekaüdü 
encümeniıı bu kararı üzerine :M. M. Vekal.etince 
ıkaldırılmış ise de sirkat maddesinden altı ay hapse 
malıkilin olanıbir hesalı memurunun tekrar orduda 
istihdamı kabil olaınıyacağına göre zamanında 

meri olan 1325 tarilıli teaüd ve istifa ıkanunnnun 
iıkinci maddesinin kabayihi mütehakıkika fıkra

sına tevfikan tekaüdünün icı·ası sonradan tekı·ar 
Yü:ksek tasdike iktiran etmiştir. Zaten 929 sene
sinden beri filen mütekaid olub maaşını da almak
ta ve binaenaleylı kendisinin 1683 nurnaralı teka
üd kanunu ile bir alakası .görülmeınekte olduğu 
·gibi yapılan muamelenin, cereyanr tarzına göre, 
encümen kararile hir tezad ·teşkil edecek malıiyet 
dahi arzetmemektc bulunmuş olınaıkla dileğinin ye
rine getirilmesine imktın olmadığının Esada an
latılmasma karar verildi. 

Karar No. K. Tarihi 

1117 24 - XI - 1937 

1 J---~---· >6~~ ~ :;; Sabri 'J'ozl u ve 1 Devlet memuriye- ~--t:ı~-sa-ı--l~r idaresine ge~meden evvel Devlet 
1603 ar. tinde geçen hizmet nıemnriyetinde bulunmuş olduk larından bahsile 

İnhisarlar başmü- müddetinin tanınma- maaşları ücrcte çcvrilen tuz ıneınurlanııa 2!l21 
dürlüğü masa tım i- sı. numaralı kanunla . verilen haklardan kendileri-
ri. nin de istifade etmelerinin temini hakkında Sabri 

1 Kabataş • İstanbuL 'l'ozlu ve arkadaşlarımn Yüksek Reisliğe sun
dukları arzuhal encümene verilmekle Gümrük 
ve inhisarlar veka1etine gönderilmişti. 

Gelen karşılık okundu ve icabı görüşüldü: 
Geçenlerde meriyete konulan 3028 numaralı 

kanun, tekaüd hakkını haiz Devlet memurlukla
rında hizmet görmüş olan . Jnhisar memurları
nın da tekaüdlük haklarını ayni prensib dahilin
de tasfiyeye esas tutmuş olmasına göre Sabri ve 
arkadaşlarıllln vaziyetleri itibarile bundan isti
fadeleri tabii bulunmuş ve binaenalcyh dilekleri 
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ö! ı Arzuhal veıenlerin 
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yerine getiri lmiş olmakla keyfiyetin kendilerine 
bi ldirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. "l'arilıi 

1118 24- XI - 1937 

Re is l\1. M. Kati b 
Giresun İstanbul Samsu n Bu ı·sa Çoruh Gazi .Anteb 

1. Sökıne n Ziy1ı Ka.rmnıırsal ilf. Vlaş M. ]i'ehnıi Gerçek er lhwn Kwrtkan M. Şahin 

Gümüşane Istanbul Ma latya Siird Ordu Sıvas 

Ş. Erdoğan A . lJarlas O. Koı;tcıgel Ş. Siisoy Isınail Çmna.~ . JJ.if Oz. Eı· . 
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Eucümen kararı ve ne sebepten verildiği 

-------~~---~--~~~-.,_=-==--- --~=,=--~-~~=---

-~4~ 1 Hüseyin Azmi Ber- ' Tekaüd maaşnun 
2593 ı ker. yanlış hesab edi ldi-

Po~ta, !clgraf ayni- ğiııdcn §ikilyet. 
yat §tıbcsi me ın tır-
larından İrfan vası-
tasile. 
! stanbul 

Posta telgraf ve telefon idaresince 1935 oori
hinde kendisi tclmüdc sevkcdilirkcn, açıkta geçir
miş olduğu ınüddeti telmüd kanunUI11Utll ll nci 
maddesinin (A) fıkrasnıda tckaüdc esas tutulan 
müddetten sayılmayılı ancak üıkaüd kanun'UITiun 
23 ncü maddesinin son f~IU"ası lıükıınüne bakarak 
bu müddctin yarısım hesaba katmış oldukları 

gibi hakkı olan ikramiyesini de vermediklerinden 
bahsile işinin incelenerek lıakkınm ziyarna mey
dan vcrUmcmcsi tclgraf işl eri müdür ınua,·i nli

ğinden ıniitekaid Hüseyin Azmi imzasilc Yüksek 
Rcislii;'l' mınulnb cnciimcn<' wri!Pn arzuhalde is
t<'nilın<'ktedi r . 

Bu Arzuhalin Nafıa ve-kfıl etinc g-öııcleril-mr~ i 

iizrı·in c gPi rıı .kaı·şılrk oknndıı 1·e ieahr görüşüldü: 

16R3 numaralı telmüd kanıımınun 23 ncü mad-
desinin son fıkrasıııdn (nıazuli y<'t veya a~ık ma 
a.5ı almak suretilc gc~iri l rn miiddctin yalnrz nısfı 
trkaüd mnaJ)ııırıı lırsahındıı itibare almıb diğer 

msfı hesaba alınmaz) d<'nilmcktP. olmasma hina
c ıı krndisiııe malısııs nıazııliyr t maaşmı a lnı akl a 

ma:r.nl ivct vaziyctini bilfiil kabııl rtmis olan Hü
seyin Azıninin mazuliyct ıma:ışlarım alarak goc~i r

dii!i müddl'tin Yarısr bıı mndd~ hiilrmünr tpvfi
kan tekaüd h~snhrna idhnl rrlilih dil!~r vnl'm mı
zara alrnmam ış ve hıı maznlivrt. mansl arrnı al-
makla g"('~<'n müddet. ;ı;arfrnda da Azmi bilfiil hiz
met ifa ctmPmiştir. 'J'pl,aiid kamınıınıın !iR nri 
madılcsiııdr ı'Jr ikramivr i ~ iıı hilfiil :-JQ S!'nr ~·C daha 
zb•ade lıi?l!TlPt ifasr mPşnıt ohıb Hiisc,·in Azminin 
fill lıizmf'ti isr 2'1 sPn!' 28 ı:ründen iharrt hıılmı 

mnsrna mohni krndi~nr ikramivP vPrilm~sinP 

dahi kanuni mesai! ırörülmrmistir . 'I'Pkaiirl kn.ıııı 

nıınun 11 ııri maddi'si mulı a.k<'ml' olıınmnk ii wr~ 

n~rğa ~ıkarılanl a ra nirl olmak itibarilc Hiis~:v iıı 

Azminin bu madde il!' di' alfikası ~·oktnr. Çiinkii 
Hiisryin Azmi bida~·ettc :ızll'clilmi ş ve fakat malı 

k!'.m<'V<' verilmemiştir. 

Bina.enaleylı bu husuı'lfaki icldiasr da vari (l 
d ci!ildiı· . Rıı hale gÖr<' Hüseyin Azminin n e tc
kaüd maaşının mikd:t.J"mda ne dr ikramiyc veril
memesi lımmsıında biı· yanlışlık y:ıpılınnm ış ol-
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1 

malda keyfiyetin kendisine •anlatilmasına ka.r.a.r 
veril dt 

Karar No. K. ":l'aribi 

1119 26 - Xl - 1937 

~275 1_Ali N.aki Ertan. ;-ek_a_iı __ d-ı:-:şrnın ___ m_a~ ---- - H- izm--et_ m_u ___ d_d_e_t-in_e_g_ö_r_e_k_e:.._n_d_i-si_n_e_m_a_a_ş_b_a_ğ_-
2392 11 Akköpı·ü -caddesi A- ' lılliyet üzerinden !anmış iscde vazife malulü olmak hasebil_e bu 

liiy.cli Mahmud Bey bağlanınıısı muamelenin yanlış ya pıldığından ve bu b!l!bdaki 
i· .apaı·tmıauı No. 7. dosyası incelenecek olursa iddiası var id görülıı-

Aıık1lra ceğinden bahsile bu yanlışlığın tashihile hakkı-

Rcis 
Giresun 

l. Siikmen 

Gazi Anteb 
M. Şalıi.n. 

Van 
M . Boya 

M. M. 
!stanbul 

Z. Kamnıııı·~aı 

Katib . 
Samsun 
M. Ulaş 

Malatya istanbul 
A. Barlas O. Koptag el 

Zonguldak 
R. Din~ 

um zıyama meydan verilmemesini isteyen emekli 
! binbaşı Ali Na,kinin Yüksek R.ei sli ğc sunmuş ol
duğu arzuhal eneümene verilmekle tetkik edildi . 

.Ali Nakinin bu iddia~ı Divanca varid görül
'1 mediği Divam muhase'battan gönderilen birinci 
1 "kanun 1'937 ay'larma mnh~us ra-pcırtın ikiı:ı.ei mııd
de~inde beyan krlınma~ı üzerine -rnese!e Divanı 
muhaseliat encümcnince t ctkik olunarak divanca 
bu babda verilen kararnı yerindl' olauğu ~örül 

müş ve keyfiyct ·bu ~ırl'tl c Heyeti umumiycy~ 

arzedilerek Yüksek heyetin de tasvibinden geç-
' miş olmasına ve Umumi h eyet ten geçerek katiyet 

kesbeden bir meselenin tekra ı· encümcncc tetkik 
edilemiyeceğine mebni Ali Nakinin dil egini ye

rine getirrneğe imkan olmadığınm kendisine bil
dirilmesine karar vt'rildi. 

Kara r No. K. tarihi 

1120 26 -XI - 1937 

Bursa Çoruh Çorulı 

M. F. Gerçeker A . A kyii.z 1. Kut-tkan 

Siird Sıvas Sıvas 

Ş. Süsoy A . Oz. Erdemğil Z. Ba.şaı-a 
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3279 ! M urteza Erden. ı Süvari · hud u d bek-
-34so: Memedoğlu. 1 çitikierinden birine 

ı 
ı 

Za.dezüınde köyün- tayini. 
den. 
Posof - Kars. 

1 

Milli mücadeledeki hizmetinden ve yirmi nü
fuslu aile sahibi oluuğundan bahisle Posof kaza
sı civarındaki süvari hudud bekçiliklerinden bir i-
ne tayinini isteyen M urtaza Eı·denin Yüksek Reis
liğe sunmuş olduğu arzuhal encümene verilmek
ı~ okundu ve icabı görüşüldü: 

Dahili nizamuarhemize göre bu gibi işler en
cümeni alilkalımdırthadığmdan Murtnzanın usu-

1 len aid olduğu daireye müracaat etmesi lazımge
leceğinin kendisine bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. Tarihı 
ı ı 

ı 1 1121 29-XI-1937 

292-l 
1 Fııtma Safiye 0:1 --~ ·-I~rdeşi raıı:et~ +- Koc~~m~an-~;ğl~-an c~zi-maa~la geçin ~ ı::-

. 3073 gül. Süleyman Fethi 1 F ethinin eşinden ka- 1 diğinden bahisle lzmirin kurtuluşunda şehid 
heınşiresi. · lan maaşın kendisine J düşen kardeşi Miralay Fethinin eşi LCıtfiycyc 

1 Samanpazarı Kııvaf- bağl anınası . vatani hizmet tertibihden bağlarup Lütfiyenin 

1

1 

lar çarşısında 41 nu-
1 1 vefatı hasebile münhnl kalan maaşrn kendisin·e 

maralı evde misafir. l tahsisini isteyen Fatma Safiye Gelgülün Yüksek 

ı 
Ankara. 1 Reisliğe sunmuş olduğu arzubal encümene veril-

l 
mekle okundu ve icabı görüşüldü : 

Kanunen muayyen zata bağlanan bu gibi ınıı
aşlarm inhiH1linde başkalarına ınünakalc sureti-

ı le tahsis edil emiyeceğine göre Fatma Safiyenin 
bu dileğini tervice imkan olmadığının kendisine 
bildirilmesine karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1122 29- XI -1937 
i 

_2_0_1_9 ~-1-. -H-a-k~·;an~~-n-. -·ı-T-e_k_a_ü_d_ın_a~şları~:~-~ Eski tekaüd kanunun~--g-ör_e_b:g-- 1-an_a_n_n_ı_a_a_ş--
2858 1 Zeytinli köyünde. ; arttrrrlması. i ların cüzi olmasma mebni geçinemediklerinden 

j-Deniz güverte ön- bahsile tbu maaşlarm arttır ı lınası dileğin e dair 
1 yüzbaşı mütekaidi emekli yüzbaşı Baha ve deniz güverte ön yüzba-

Tirebolulu. şrsı Hakkı Tansan tarafla rmdan Yüksek Reisli
Edreınid . 

2669 Emekli yüzbaşı. 
2805 Daha. 

1 
Aşağı Nohudlu ına

hallesinden. 

ğc sunulan arzuhaller encümene verilmekle obın

du ve icwbı görüşüldü : 
Bu arzuhaller sırlıiblcrinin tekaücl edildikleri 

zaman cari hükümlere göre bağlanıruş olan ma
aşların yeni hükümler dairesinde arttrrrlm asrna 
kanuni imktın olmamasma ve encümcnce de mev
zuat haricinde karar ittihaz cdil emeyeceği n e gö-

l re dilekleri hakkrnda yapılacak muamele olma-



ll 

ı 
ı 
1 

Encümen karan ve ne sebepten verildiği 

dığının Baha ile Hakkı Tansana 
karar verildi. 

Karar Nb. 

1123 

anlatılınasına 

K. tarihi 

29- XI- 1937 
-ı- ------------ -- ----- ·-·-----! ---- -- ---------

2460 , Muhittin Pirim. 
· 25-92! Kars mahkemesi es

' ki başkatibi. 
Ardıhan. 

1 

2904 ! Fuad Akınan 
-3os3! Kislik mahallesin-

ı den Hacı 'l'ahiroğlu. 
Zile. 

-1 

Haklarmda Şiirayi 

1 devletçe verilen ka
l rarlnrm tetkiki. 

3018 Osman Musaoğlu . neı-i Kalan ('l'ZHSIJllll 

31 72 Krlıanm Kılor köyün- nffi. 
' den :Elfı z iz ceza evin-

de. 
Elilziz. 

Kars ma:Jıkemesi başkatibi iken haksız yere 
mecburi talıvile t3ıbi tutulduğu gibi sonradan da 
vekalet emrine alınarak açığa çıkarıldığından 

ve Şürayi devlete vaki mürncaatİ üzerine işi lli-
1 yikile tetkik olunmadan davası reddedildiğindcn 

bahisle bu kararın tetkikile hakkının meydana çı

karılmasını isteyen llfulıittin Piı·im tarafından 

Yüksek Reisliğe sunulan arzuhal ile Zilenin usat 
' tarafından hasılınası üzerine usatı tcnkile gelen 

Kafkas fırkasının ihtiyacını temin için b81balart 
tarafından· yapılan yedi bin liralık ıbir istLkrazı 

ödememeleri üzerine Şiirayi devlete açtıkları da
vanın menfi surette intaç edildiğinden ve halbu
ki, ayni vaziyet ve şekildeki iki dava salıibierine 
Deavi dairesi hak verdiği halde kendisinin 'hak-

' sız çıkarılması hak ve ımıdelete uygun olımadı
ğından işinin incelenerek ·hakkının zıyaına ınahal 

' verilmemesi hakkında da F. 'Akınan tarafından 

gönderilen arzuhal cncümene verilmekle okundn 
ve icabı görüşüldü : 

Şiirayİ devlet deavi dairesi kazai vazife gören 
müstakil ma:hkımıe sıfat ve saliihiyetini haiz ol
masına mebni buradan verilen kararların encü
mence tetkik edilerneyeceği Yüksek Meclisin 803 
numaralı kararı iktizasından olmakla dilekleri 
hakkında encünıence bir muamele yapılmasına 

imkan olmadığının bu iki arzuhal sahibierine an
Jatılnıasına karar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1124 29 - XI - 1937 

Biı· katil meselesinden dolıı~' ı on iki buQnk sc
ne hapse malık{vm olduğundan ve bu müddctin 
dört senesini ikmal ettiğinden bahsilc sinninin 
ilerlem esi göz önünde tutulaı·ııık geri kalan ecza -

' müddetinin affiııi isteyen Musaoğlu Otmıanın 

Yüksek Rcisliğe sunmuş olduğu arzuhal cııcüm c

ne verilmekle okundu ve icabı görüşüldü: 
Ali Osınanm mahkemei 'l'emyizdeıı geçerek 



Arzuhal verenleriL 
adı, ~nı_ •fle .o~ı:

d ukları yer 

aı5z 1 Hatice Çına;r. 

- li -

1 Vata'!>i lı..izmet terti
l bind.Cl'l maaş bağları-

1 Elıeümenrka.z'an ve n.e-.ae,bepten ;v.erildiği 
1 

ı kıi.tiy~ kemıedert· lıaliis ·cezasmaiiiikıilan ·mu.aae-· .. 
tin affin~ - ~ıı:cÜımence ma'lıal görülmemiş olmakla 
keyfiyetin -bu suretle kendisine anlatdınasına ka
rar verildi. 

Karar No. K. tarihi 

1125 29 - XI - 1.937 

-3118 ~ Eski Kayseri m ebu
su ı·ahıne-tli .Alim ka- i ıı:ııaEU-

1 rısı lbralı.iınbey ma- 1 

KQCası eski Kayseri mebusıı .Alimin vefatı 
üzerine kendisine ve QOCLtklanııa hiç bir maaş ve
rilmediğindcn ve kendisi de elinde ve aV'Ucunda 
bulunanları çocukl arın iaşesinc sarfed-erek zaru
rotc düşdüğünden bahsil.e vata.ni hizmet tertibin
den kendisine ve ı;ocuklarına maaş hağlamnasrnı 
isteyen HaticP Çınarın Yüksek Reisliğe sunmuş 

olduğu arzu-hal. encüıııene verilmekle okundu 
ve i cabı görüşüldü : 

1 ,Jm!Jesin-de. 
i .Bünyan. 

- --l- ---- ---

2Hfi3 , Süleyman Balıtucr. 
-3111"' İhlamur N:ıir. S. No. 

' 8. 

1 

V-ııtani hizmet mukabili ıııaaş tahsisi ancak 
kammu malısusla teııı in edilebileceğin e ve dahili 
nizamnamıemiz i·se kanun teklifi salahiyetini encü
menimizc vermemiş oldu~uına göre bu arzuhal 
hakkında -encümcııce yapılacak bir muamele ol
madığının Hatice Çınara aıılatıl nıasıııa karar 
verildi. 

Karar No . K. Tarihi 

1 _ 1126 29 - XI - 1937 

~ı-------~----:--- - ------ -·-·-------
! Hakkında verıiılen .Şu- l Hayatında hi ~: bir surotte faizei lik yapmadığı 
i ı:ayi devJet ka~:arrıım 1 halde bıı hususta vil.ki olan müracaatının Şilrayi 
1 tctlciki. , Devlet dcavi dairesince rcddedildiğinden bahsilc 

·lsta.ııhul - Beşikt.a~. ı keyfiyetin teVkikini isteyen Süleyman Baltacının 
Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu a~:zuhal encümene 
verilmekle okıuındu ve icabı görüşüldü: 

Şfırayı Devlet deavi dairesinin kazai vazife 
gören miistakil mahkeme sıfat ve salahiyetini haiz 
olıluğu Yüksek -Meclisin 803 numaralı kamn ik
tizasrndan bulunmasma mcbni Süleyman Baltacı 

lıııkkıııda dtıav i daiı·esindeıı verilen kara-rm Pneü-
, mrnre t<Jtkik ve tadil i1ı e iilllkfuı bulunmamış ol

makla keyfiyetin bu suı·etlc Sülryııı:ıııa anlntıl

nıasınıı km·ar verildi . 
Karar No. K . tarihi 

1127 29- Xl- 1937 
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ı 
Arzuhal verenlerin ' 1 

z 1 adı, II&IU ve otur- 1 Amılaal hulbuı 1 Encümen karan n ne sebepten_ verildiği . . 
1 dukla.rr yer , 

~~ Yahya Sczai 'l'in;;; ' Tckııüd maa~larrnm Devlet demiryollarıımı nıülhak bütçe ile idare 
1050 Irnıak caddesi 65 nu- fevkalade tahsisatr- edilmekte olduğu ileri sürülerek tekaüd maa.<jlıt-

maralr evde tabib nrn kesildiğinden şi - 'rının fevkalade tahsisatlarının kesildiğinden vıı 

1 binbaşrlrğrndan ·mü- kayet. halbuki umumi bütçeden maa.<j alan benzerlerin-

I 
tekaid. den kendilerinin farkı olmadığından bahsile hak-
Samsun. larmda yanlış olarak tatbik edilen hu muamele-

'I nin diizeltilmesini İstiyen Dr. Nurettin Söylemez 
1120 Dr. Mustafa Sağun. 

1 
ile Sabri, Celal Nanırk Sırmalr, İbrahim Etem 

1176 \ Merkez hıfzıssrhha , 1 Anlağan , Ömer Avni, İbrahim Hakkı, Tuğgeneral 

ı 
müessescsi Bakteriyo- 1 i Fuad Akgül ilc cczaç.ı: Osman, Yahya Sczai A:k-
loji ve kontrol şube- · timür, eczacı İsmail Hakkı ve Dr. Mustafa Sa-
sinde mütehassıs. ğunun Yüksek reisliğe sunmuş oldukları arzu-
Ankara. haller encümene verilmekle okundu ve icabı gö

1263 Nurettin Süylemez. 
1326 Devlet demiryolları 

kısım hekinıi. 

Kayseri. 

1282 Sabri. 
- 13461 Tahib binbaşılığın

. dan mütekaid Devlet 
demiryolları hekiıni. 

Sıvas. 

1300 Osman. 
1364 Eczacr kaymakamlı

ğından mütekaid kı
sım eczaciSL 
Sıvas 

1383 Fuad Akgül. 
1451 Dr. emekli tuğgene

raL 
Devlet demiryolları 

hekinıi. 

1383 İbrahim Hakkı. 
1451 Mütekaid Dr. binha

gL 

Devlet demiryollan 
Haydarpaşa hekimi 
!stanbul. 

riişüldü : 

900 numaralı kanunun ·birinci maddesinde 
ya.zrlı Hiikfunet ·tabirinde mülhak bütçeli idare
lerin de dahil •bulunduğuna Yüksek Meelisee 989 
nunıara ve 26 nisan 1937 tarih ile karar veril
miş ve binaenaleyh aid olduğu daireec bu karar 
dahilinde muamele ifası da tabii bulunmuş ol
makla keyfiyetin bu suretle arzuhal sahibierine 
aniatılmasına karar verildi. 

Karar Nıo. K. tarihi 

1128 29 - XI - 1937 



Ar:ıuhal vcrmılerin 

adı, sanı ve otur
dukları yer 

1:382 ' Ömer Avni. 
H 51 'l'ahih binhaşıhğ ıı1 - ' 

dan · ınütckaid Dc,·lı't 
1 

demiryolları kısım 

h rkiııU. 

Ereğli. 

13 ::ı tsaın il Ha~. 

1451 , lJe\'le t ckınii'yolları 
eczacısı eczacı binba-

; §ılığından ınütckaid. 

_!383

1

! :ımıhinı Etcm Anla-
1 

1451 gan. 
Tabilı bin başılığından 1 

1 ıııiitekaid. ! 
Devlet deıniryollal'T 

Kütahya - Balıhsir 

h ekimi. 

2102 Cclfıl Naınık Sırınalı. 

· 2215 ' 1'alıil1 lıiııhaşılığındaıı 

mütckaid. 
Devlet demiryolları 

hekim i. 
Sıvas 

Re is M. M. 
Giresun !stıınbul 

- 14 -

ArzuhaL bulasası Encümen km·arı ve ne sebep.ten .verikli. 

·=·---~- ...,... ·--~· .,.... 
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Kati b 
Samsun Çoruh Gazi Anteb !s.tanbul 

l. Sölmıcn Ziya Knrmıwrsal M. Ulaş 1. Kurtkan M. ŞaJıiıı A. Barla:ı 

Malatya Siird Sıvas Van Zöngulds:k 
O. Koptagel .~. Siisoy Akif Oz. Er. M. Boya R. Dinç 

.... >·--·~ıe >-e-<C!ea~--· -< .... 


