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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Osman Zeki:
Asliye mahkemesi es
ki başkâtibi.
Rize.

Rifat Mumlu:
Paşa limanı 99 No. lı 
Yalıda,
Üsküdar - İstanbul.

Şevki Küçükengin : 
Cerrahpaşa Hübyar 
mahallesi Vezirodala- 
rı So. No. 3 evde. 
İstanbul.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

Tekaüd ma asi t ahsisi.

Eski vazifesine tayini.

Encümenimizin 1 - IV' - 1938 tarih ve 1473 
sayılı karama mevzu teşkil eden talebini tekrar
lamakta olan Rize Asliye mahkemesi eski başkâ
tibi Osman Zekinin arzuhali encümenimize ha
valı: buyurulmakla icabı görüşüldü.

Enciinıenimizce bu mesele hakkında evvelce 
verilmiş olan kararın değiştirilmesini mucib bir 
sebe görülmediğinin kendisine bildirilmesine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12 - IV - 1939

Yüksek Reis!ikilen encümenimize havale edi
len Üsküdaı-da Rifat Mumlu imzalı arzuhalde, 
itilâftılar zamanında sebebsiz olarak hizmetten 
çıkarıldığından ve 4 defa müracaatına rağmen 
tekrar bir vazifeye tayin edilmediğinden şikâyet 
yollu evvelce vermiş olduğu arzuhal üzerine A r
zuhal encümeninin verdiği 755 sayılı karar etra
fında1 izahat verileceği söylenmektedir.

Arzuhal okunarak icabı görüşüldü.
Arzuhal encümeninin evvelce vermiş olduğu 

755 numaralı kararını değiştirmeği mucib bir 
sebeb görülmediğinin kendisine bildirilmesine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12 - IV  - 1939

Arzuhal encümeninin 
hakkında ittihaz etti
ği 1532 numaralı ka
rarına itiraz.

Yüksek Reislikten Encümenimize havale bu
yurulan İstanbulda Şevki Küçükengin imzalı ar
zuhalde dilek sahibi 1532 numaralı encümenimiz 
kararile reddedilmiş olan talebini tekrar etmek
tedir.



jj Arzuhal verenle- i 
g 4  rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 

oturdukları yer |

1299 | Ab dül kerim Zıhlı: ; Hidematı vataniye
1363 ; A tıf Bey mahallesin- tertibinden maaş ve- 

; de odacı Şükrü evin- rilmesi.
4080 jçiracı Bitlisli. j
4299 Ankara.

ı

I îeabı görüşüldü : Bahsi geçen Encümenimiz 
| kararının değiştirilmesine sebeb görülmediğinin 
; kendisine bildirilmesine karar verildi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Karar No. Karar tarihi
3 12 - IV  -1939

Yüksek Reislikten Encümenimize havale edil- 
; miş olan Ankarada A tıf Bey mahallesinde Abdül- 

kerim Zıhlı imzalı arzuhalde dilek sahibi Ağrı- 
I dağı isyanında asker olmadığı halde Muş valisinin 
i tasvibile şakilere karşı istihbarat vazifesinde ça- 
j lıştm ldığı esnada yaralanarak bir bacağını kay- 
! bettiğinden kendisine hidematı vataniye tertibin- 
j den münasib maaş bağlanmasını istemektedir. Bu 
j mesele hakkında Encümenimizce vaki sual üzeri- 
j ne arzuhal sahibine icra  Vekilleri Heyeti

nin 3 - V I - 1938 tarihli toplantısında va
tanî hizmetine mükâfaten gayri melhuz 
masraflar tertibinden 500 lira verilmesine 

! karar verildiği anlaşılmıştır. Dileği bu su- 
i retle yerine getirilmiş olduğundan evrakının hıf- 
I zina ve keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar 
| verildi.

Karar No. Karar tarihi

4 12 - IV  -1939

Reis M. M. Kâtib
Giresun Aydın Samsun Amasya Balıkesir Bolu

1. Sökmen A. Menderes M. Ulaş t. Hakkı Mumcu F. Tiritoğlu Lûtfi Gören

Bursa Bursa Çorum Denizli Gazianteb Gümüşane
M. Fehmi Gerçeker Nevzad Ayas N. Kayaalp Tahir Berkay M. Şahin Ş. Erdoğan

Kırşehir Ordu Ordu Ordu Samsun Sivas
Dr. Yusuf Somer Dr. Vehbi Demir II. Şarlan İsmail Çamaş N. Fırat II. Işık

Sivas Van
Z. Başar a M. Boya



« Arzuhal verenle- i 
'I rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
^  H oturdukları yer |
5268 M ah mu d Hilmi Ana- Trablusta kaldığı 
5(545 dolulu : ! müddete aid maaşla-

Eşref Pş. 2 nci Sul- | rının tediyesi veya 
taniye Nezaket S. j buna mukabil arazi 
No. 16 saydı evde. ! verilmesi.
İzmir.

4921 j Hüsnü Yalçın: Harcırahının vc mü-
52681 Adanalı eski öğret- terakim maaşlarının

men. verilmesi ve bir mu-
| Yusufeli. : allimliğe tayini.

5288 Dursun Eroğlu: Üç ay mahkûmiyeti-
5667 Çapakçur mahkemesi nin hususî af yolu

eski başkâtibi. ile kaldırılması.
Muş.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

İzmirde Eşref paşa zade Mahmud Hilmi im
zalı arzuhal Yüksek Reislikten encümenimize ha
vale edilmekle icabı konuşuldu :

Arzuhal sahibinin müracaatı üzerine encü- 
menimiz515 ve 1797 numaralı iki kararla dileği
nin yerine getirilmeyeceğini tesbit etmiş bulun
makta olduğundan arzuhalinin hıfzına ve ken
disine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5 14 - IV  - 1939

Yüksek Reislikten havale buyurulan eski öğ
retmen Hüsnü Yalçın imzalı arzuhalde encüme
nimizin 46 numaralı 31 - Y  - 1931 tarihli kara
rına mevzu teşkil eden talebin tekrar edilmek
te olduğu ve yine bu mesele hakkında Devlet 
şûrası kararı da mevcud bulunduğu görül
müştü.

îcabı görüşülmüş ve encümenimizce dileği
nin yerine getirilmesine imkân bulunmadığın
dan arzuhalinin hıfzına ve keyfiyetin kendisi
ne bildirilmesine karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

6 14 - IY  - 1939

Dursun Eroğlu imzalı' arzuhal Yüksek Reis
likten encümenimize havale (‘dilmekle irabı gü-

I rüşüldü:
j Kendisinin evvelce verdiği 27 - IX  - 1937 ta- 
| rihli arzuhali üzerine encümenimizce verilen 1793 

sayılı ve 2 - I - 1939 tarihli kararla dileği yerine 
getirilemiyeceği kabul edilmiş olduğundan ve bu 
defaki müracaatında ise encümenimizin bu kara
rından haberdar bulunmadığı anlaşılmakta ol- 
olduğundan bahsi geçen kararın kendisine bildi
rilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi



« Arzuhal verenle- 
g rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
<J oturdukları yer
4332 Süreyya Büyükgüner Vazife uğrunda has- j 
4566 Şenlikdedo mahallesi talanarak malûl ol- ' 

Şehid Memed S. 6 duğundan 1683 saydı : 
evde mütekaid malûl, tekaüd kanunun 42 
Beşiktaş - İstanbul. ci maddesinin C fık- i 

| rasına göre tekaüdlü- i 
günün yapılması.

Jandarma çavuşlu- i 
ğunda geçen sekiz 
küsür senelik hizme
tinin tekaüdlüğü he
sabında sayılması.

Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

Duçar olduğu hastalık sebebile 1683 sayılı 
tekaüd ka'nunımun 12 nci maddesinin ( ' fıkra
sına göre tekaüd lüğünün yapılması icab eder
ken hakkında mezkûr kanunun 43 ncü maddesi 
tatbik olunarak ınalûliyetiniıı vazife icabı oldu
ğunun kabul edilmemesinden şikâyet eden Istan- 

! bul Beşiktaşta malûlen mütekaid Süreyya Bü- 
yükgüııerin arzuhali encümenimize havale edil
mekle keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuş 
ve gelen cevab okunmuştur.

Malûliyet derecelerinin tayin ve tesbiti teka
üd kanununun 27 nci maddesile Sıhhat ve İçti
maî muavenet vekâletine aid bir vazifedir. Bu 
vekâletin arzuhal sahibine verdiği eevabta ise 
malûliyeti sebebi olan rie tederrünü hastalığının 
fenneıı bünyevî ve mikrobik hastalık!ardan oldu
ğundan bu hastalığın vazife icabı ıııalûliyete se~ 
beb olduğu ayrıca resmî vesaikle tevsik edilme
dikçe hakkında tekaüdlük kanununun 42 nci 
maddesinin C fıkrasının tatbik edilmesine imkân
ol madiği bildiı-il m ektedi r.

Encümenim izce icabı görüşüldüğünde yapı
lan muamelede bir kanunsuzluk görülemediğinin 
arzuhal sahibine bildirilmesine katar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8 14 - IV  - 1939

Yüksek Reislikten Encümenimize havale edil
miş olan Dinarda Şefik imzalı arzuhalde yirmi 
sene kadar Devlet hizmetinde bulunduğu halde 
jandarma çavuşluğunda geçen sekiz küsur sene
lik hizmetinin tekaüd hesabında sayılmamasından 
kendisine tekaüdlük maaşı bağlanmamış olduğun
dan şikâyet edilmektedir.

Arzuhaline nazaran dilek sahibi bu mesele 
| hakkında Devlet şûrasına müracaat etmiş ve şfı- 
j raca da talebinin reddine karar verilmiş olduğun- 
[ dan Encümence yapılacak bir muamele bulunma

dığının kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4311 | Şefik Ergün:
4544 Maliye Süvari tahsil

darı.
Dinar.

9 14 - IV  -1939
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Murad Söğüdlii : 
Çay mahallesinde Sö- 
ğiitlüoğlu Memed Sa
bit mahdumu. 
Sandıklı.
Perihan:
Eski telgraf muha
bere memuru Memed 
Sadık kızı.
Sandıklı.

lerine mukabil bir 
yere tayini.

Evvelce tayin edildi- istiklâl savaşımla Sandıklı merkez postanesin- 
ği muhabere memur- de 336 dan 339 yılına kadar ücretsiz olarak üç 
luğuna ailevî vazi- sene çalışmış ve <* zaman Keçiborlu muhabere ınc- 
yeti dolayısile gide- murluğuna tayin edilmiş ise de ailevî vaziyeti (İt
mediğinden hizmet- layısile bu vazifeyi kabul edemediğini söyleyerek, 

bu hizmetleri dolayısile posta ve telgraf işlerimle 
istihdamı ieab ederken yaptığı müracaatlara red 
cevabı aldığından şikâyet eden Sandıklıda Murad 
Söğüdlü imzalı arzuhal Encümenimize havale 
edilmekle keyfiyet Nafia vekâletinden sorulmuş
tu :

Gelen cevab üzerine icabı görüşüldü : 
Arzuhal sahibinin vaki hizmeti bir vazifeye 

tayini için mükteseb bir hak teşkil edemeyeceği 
cihetlc Nafia vekâletinin kendisine verdiğ, cevab- 
da kanuna ınugayr bir nokta görülmemiş olduğun
dan kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

10 14 -IV  -1939

Dr. Nurettin Söyle
mez:
D. I). Y. Kayseri 
merkez hekimi. 
Kayseri.

Tekaüd maaşlarının 
fevkalâde tahsisatı
nın kesildiğinden şi
kâyet.

Yüksek Reislikten encümenimize havale bu
yurulan Kayseriden Dr. Nureddin Söylemez im
zalı arzuhalde evvelce Encümenimize havale 
edilmiş olan arzuhaldeki dileği tekrar edilmek 
tedir.

Arzuhal sahibinin, bu dileğinin encümenimi
zin 1128 numaralı kararile reddedilmesi üzerine 
Devlet şûrasına da müracaat etmiş ve dileği Şû
raca da reddedilmiştir.

Encümenimizce yapılacak bir muamele ol
madığının kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11 14 - IV  - 1939

Ilalil ve ar. Tapu kayidlerinden Tapu kayidlerinden hukukî kıymetlerini
Eylence köyü ihtiyar hukukî kıymetlerini kaybetmiş olanların tasfiyesine dair 1515 sayılı
heyetinden. kaybetmiş olanların kanun hükümlerinin Kütahya mahkemesince ıuı-
(¡cdiz. tasfiyesine dair 1515 zara alınmadığından şikâyet eden ve 1515 nu-

sayılı kanun ahkâmı- maralı kanun hükümlerde kanunu medeninin
nın Kütahya mahke- 618 nci maddesi arasında tezad mevcud
meşince nazara alın- olduğundan bahsile köylünün hüsnüniyetle ta-
madığından şikâyet. sarruf ve ziraat ettikleri tarlalar üzerindeki hak-



S Arzuhal verenle- 
| © rin adı, sam ve Arzuhal hulâsası İ Encümen karan ve ne sebebden verildiği

4993 Bahri Şar: Haksız olarak yapı-
5343 İnhisarlar müdürlü- lan maaş tenzilinden

ğü mulıakemat me- dolayı birikmiş maaş
muru. farklarının iadesi. 
Denizli.

4139 Fatma Bülgin: Vatanî hizmet terti-
4364 Mısır çarşısı Balık- binden maaş bağlan- 

pazarı kapısında No. masr.
1 dükkânda.
İstanbul.

ı ______
larmın, bu suretle tasarrufta bulundukları müd
det nazara alınarak, tanınmasını ve eskiden hak
sız olarak ağalar ve mütegallibe tarafından her 
nasılsa tesis ettirilmiş olan tapu kayidleriniıı ip
talini isteyen Eğlence köyü halkının arzuhali 
Yüksek Reislikten Encümenimize havale edilmiş 
ve keyfiyet Adliye ve Maliye vekâletlerinden 
sorulmuştu.

Mezkûr vekâletlerden gelen cevablar üzerine 
| icabı görüşüldü :

Kütahya mahkemesinin bu mesele hakkında- 
ki kararı Temyiz mahkemesince de tasdik edil
diği anlaşılmakla ve dilekleri bir bakımdan da 

ı mevcud bir kanunun tadili veya yeni kanun ted
vinini taleb mahiyetinde görülmekle Encümeni- 

I mizce bu hususta yapılacak bir muamele bulun- 
| madığına ve keyfiyetin kendilerine anlatılması-
! na karar verildi.
i

Karar No. Karar tarihi

12 14 - IV  - 1939

Denizli inhisarlar memurlarından Bahri Şa- 
j rm arzuhali Yüksek Reislikten encümenimize 
j havale edilmekle ieabr konuşuldu:

Bu mesele hakkında encümenimizin 6-YrI-1938 
| tarihli ve 1761 sayılı kararını değiştirmeyi mu- 

cib bir sebeb görülemediğinin kendisine bildiril
mesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

13 14 - IV - 1939

Istanbulda Fatma Bülgin imzalı arzuhal Yük- 
I sek Reislikten encümenimize havale edilmekle 
| icabı konuşuldu:
I Arzuha sahibi kocası binbaşı Yakııb Cemilin 
j umumî harbde kurşuna dizilmiş olduğundan va- 
| tam hizmetler tertibinden kendisine bir maaş 

bağlanmasını istemekte ise de bu hususta encü- 
menimizce tayini muameleye mahal olmadığına 

i ve keyfiyetin kendisine bildirilmesine karar ve- 
i rildi.I

Karar No. Karar tarihi

14 14 - IV  - 1939



4847
5185

u
Arzuhal yerenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Behçet Oral : 
Belediye arkasında
18 No. lı evde. 
Askerden emekli. 
Edirne.

(Jiilbeyaz Yorgun: 
Dipkaya başı mahal
lesinde Kalecikti A b
dullah bahçesinde a- 
ğaç altında.
Ankara.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

2914/3063 numaralı 
arzuhalinin Askerî 
Temyiz mahkemesine 
gönderilmesi.

Arzuhal encümeninin 
7 - III - 1938 tarihli 
ve 1194 numaralı ka
rarına itiraz.

Kanunsuz olarak tekaüd edildiğinden bahsile 
evvelce vermiş olduğu 29 - IV - 1939 tarihli ar
zuhalinin 3410 sayılı kanun mucibince Askerî 
Temyiz mahkemesine devrini bu del'a verdiği 
35 - II - 1938 tarihli arzuhalle isteyen Edirııcde 
askerî mütekaidi Behçet Oralın bu arzuhali en
cümenimize havale bııyıırulmakla icabı görü
şüldü.

Behçet Oralın evvelce verdiği arzuhal üzeri
ne talebi encümenimizin 9 - V - 1938 tarih ve 
1653 sayılı kararile reddedilmiş olduğundan ve 
3410 sayılı kanunda ise askerlerin zat işlerine 
müteallik olub henüz intaç edilmemiş arzuhali 
ve muameleli evrakın Askî Temyiz mahkemesine 
devri emir olunmakta bulunduğundan arzuhal 
sahibinin dileğinin yerine getirilmesine mez
kûr 3410 sayıiı kanun hükümlerine göre imkân 
görülemediğinin kendisine bildirilmesine karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

15 14 - IV - 1939

Yüksek Reislikten encümenimize havale bu
yurulan Ankarada Gülbeyaz Yorgun imzalı ar
zuhal okundu ve icabı görüşüldü:

Dilek sahibi encümenimizin 1194 sayı ve 
7 - III -1938 tarihli kararına esas olan şikâyetini 
tekrar etmekedir. Encümenimizin o kararını de
ğiştirmeğe sebeb görülmediğinin kendisine bil
dirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

16 14 - IV  -1939

Reis 
(îiresun 

t. Sökmen

M. M. 
Aydın

A. Menderes

Kâtib
Samsun 
M. THas

Balıkesir 
V. Tiritnğlu

Bolu
L ut fi  Gören

Bursa 
M. F. Gerçeker

Bursa Çorum Denizli Gaziaııteb Gümüşaııe Kırşehir
N er zad A y  as N. Kayaalp T ahir Berk ay M. Şahin Ş. Erdoğan l)r. Yusuf Somcr

Ordu Ordu Ordu Samsun Sivas Van
Dr. Vehbi Demir II. Şarlan 1. Çamas N. Fırat Ziya Basara M. Boya
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Remzi Oskay:
Mst. Mv. Müs. Koş. 
Top. Tb 6.
Marangoz memur mu
avini.
İzmir.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Sanayi harbiye su
baylığı verilmesi.

Askerî sanat lisesi mezunu olduğu için harb 
sanatları subayı olarak kabul edilmesi için kanun 
çıkarılmasını isteyen marangoz ustası memur mu
avini Remzi Oskayın arzuhali Encümenimize ha
vale edilmekle icabı görüşüldü : ve arzuhal sa
hibinin dileği bir kanun teklifini ister mahiyette 
olduğundan Encümenimizee bir muamele yapıla
mayacağından böylece kendisine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

17 17 - IV -1939

5145 Memed Çalı:
5510 Yeni şehirde havuz- 

! başı caddesinde eski 
Ziraat vekâleti me
murlarından.
Ankara.

Vazifeyi memuriyet
lerinden dolayı mah
kûm veya maznun 
olan memurlar hak
kında af fi umumî 
yapılması.

Memuriyet vazifelerinden dolayı her nasılsa 
mahkûm veya maznun olan memurlar hakkında 
şimdiye kadar hiç bir umumî af yapılmadığından 
bu gibi memurlar hakkında bir umumî af ilânını 
isteyen eski memurlardan Ankarada Havuzbaşın- 
da Memed Çalı ve Alinin arzuhali Encümenimi
ze havale buyıırulmakla icabı görüşüldü :

Arzuhal sahihlerinin bu dilekleri bir kanun 
teklif edilmesini taleb eder mahiyette olduğundan 
Encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığı
nın kendilerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

18 17 - IV  -1939

5147
5514

Mustafa Kısakürek: 
Süleymaniyede Ka
nunî medresesi sokak 
No. 22.
İstanbul.

Tekaüd maaşının tez
yidi ile terfihinin te-

Muvazene vergisi nisbeti %  10 iken üç ayda 
64 lira almakta olduğu halde şimdi mezkûr ver
gi %  8 olunca üç aylığı 58 liraya düştüğünden 
ve ihtiyar olub zaruret çekmekte bulunduğundan 
şikâyet eden ve terfihini isteyen kolağalıktan 
mütekaid îstanbulda Süleymaniyede mukim 
Mustafa Ktsagüreğin arzuhali encümenimize 
havale buyurulmakla icabı görüşüldü :

Arzuhal sahibinin dileği hakkmda Encümen
ce yapdacak bir muamele bulunmadığına ve key
fiyetin bu suretle kendisine anlatılmasına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

19 17 - IV  - 1939
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5507

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Ali Riza Payli: 
Mahkemeyi Asliye a- 
zahğından mütokaid 
Dinar.

Hamdi Atlıoğlu : 
Ziraat umum müfet
tişliğinden emekli zi
raat odası Fahrî aza
sından,
İstanbul.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Tekaüd maaşının tez
yidi ih* terfihinin te-

Eski tekaüd kanunile 
maaş alanlar ile yeni 
tekaüd kanununa gö
re maaş alanlar ara
sında çok fark oldu
ğundan bu ikiliğin 
kaldırılması.

Dinarda mütekaid A li Rıza imzalı arzuhal En
cümenimize havale edilmiş ve eski tekaüd kanu
nuna göre tekaüdü yapılmış olan arzuhal sahi
binin yeni tekaüd kanunu hükümlerinden isti
fade edebilmek için kanun çıkarılmasını iste
mekte olduğu anlaşılmış ve icabı görüşülerek ka
nun teklif etmek Encümenimizin yapacağı işler
den olmadığının dilek sahibine bildirilmesine ka
rar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

20 17 - IV  - 1939

Ziraat umum müfettişliğinden mütekaid Ham
di Atlıoğlu Yüksek Reisliğe verdiği ve encü
menimize havale edilen arzuhalinde keııdisile 
ayni derece üzerinden ve fakat yeni tekaüd ka
nunu mucibince tekaüdü yapılmış olanların al
dıkları tekaüd maaşile, eski tekaüd kanunu hü
kümlerine göre tekaüde sevkedilmiş olduğundan 
dolayı, kendisinin almakta olduğu 38 lira aylık 
arasında büyük fark olduğundan şikâyet et
mekte ve emekliler arasındaki bu gayri tabiî iki
liğin kaldırılmasını istemektedir.

İcabı görüşüldü:
Arzuhal sahibinin bu dileği kanun çıkarıl

masını istilzam etmekte olduğundan dahilî ni
zamname mucibince encümenim izce bu hususta 
yapılacak bir muamele olmadığının ve kendisi
ne bu suretle anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

21 17 - IV  -1939

5139 | Cenan :
55Ö3 I Matbaacı Osman S.

I Hacı Dimitri apar-
j tımam No. 5 de
j Osmaniye - Şişli.

hidematı vataniye te r -! Dr. Bahaettiıı Şakir zevcesi Cenan imazlı
tibinden kendisine 
verilen ev borcundan 
dolayı satıldığından 
yardmı yapılması.

arzuhal encümenimize havale edilmekle icabı gö
rüşüldü :

Zevci Dr. Balıattin Şakiriıı vatanî hizmetle
rine karşılık hidematı vataniye tertibinden ken
dilerine verilen evin borcundan dolayı Emniyet 
sandığına satılmış olduğunu ve yine ayni ter- 
tibden bağlanmış olan on beş lira aylıkla geçin
melerinde ve çocuklarının yetiştirilin esinin uy
gun olmadığını ve kendisinin kansere müptelâ 
ve hastanede bulunduğunu yazarak yardım iste-



— 10 —
Jj Arzuhal verenle- 
g o rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 

oturdukları yer

5318 Şevki. ! Haksız olarak Çankı-
5698 ! Erzincan muhacirle- j nda ikamete memur 

rinden Şahinoğulla- ; edildiğinden serbest 
rından. ; bırakılmasını isti-
Çankın. ! yor.

- ...........- r - ........................... ......-  - ........... - j - ........ — ..............................- ........

5316 Memed Er tekin. Memleketine iadesi. 
5696 Erzincan muhacirle- i 

rinden Maksud oğul- | 
larından Velioğlu. |
Çankırı. j

5 1 5 5 j İsrafil Tanrıver : Millî emlâkten taksitle 
5522 i Han köyünden İbra- satın aldığı tarlala-
5156 I rm taksit borcu hak-

’ Merzifon. j kındaki dileğinin na-
j Said Karabag. | zarı itibaro alınması.

Han köyünden Ka- 
sımoğlu.
Merzifon.

Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

yen arzuhal sahibinin bu dileğinin yerine getiril
mesi için encümenimizce yapdacak bir muamele 
bulunmadığının kendisine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

22 17 - IV  -1939

Bir garaz ve iftira üzerine Erzincandan Çan- 
kırıya nakledildiğinden şikâyet eden ve memle
ketine iade olunmasını isteyen Çankırıda Şev
kinin encümenimize havale edilen arzuhali oku
narak icabı görüşülmüştür:

Arzuhal sahibi hakkında vekâletin yaptığı 
muamelede bir kanunsuzluk görülemediğinin ar
zuhal sahibine bildirilesine karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

23 17 - IY  -1939

Masum olmasına rağmen Erzincandan Çan- 
kırıya nakledilmiş olmasından şikâyet eden 
Memed Ertekinin encümenimize havale edilen ar
zuhali okunarak icabı görüşülmüş ve arzuhal sa
hibi hakkında vekâletin yaptığı muamelede bir 
kanunsuzluk görülemediğinin kendisine bildiril
mesine karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

24 17 - IV  -1939

Merzifonun Han köyünden İsrafil Tanrıver 
ile Said Karabağın encümenimize havale edilen 
arzuhallerinde, Hâzineden çok bahalr olarak tak
sitle satın aldıkları arsaların bedeini vereme
diklerinden ihalenin feshine ve yeniden yapılan 
satış ile evvelki satış arasındaki farkın kendile
rinden alınmnasma dair hüküm sadır olduğun
dan ve icraen tahsile teşebbüs edilmiş olmasın
dan şikâyet etmekte ve Hâzineden kendileri gi
bi pahalı mal alıb da zarar görenlerden aldık
ları mal bedelinin yüzde yirmisini ödemiş olan
ların ibra edilmesi hakkında bir kanun çıkarıl
masını istemektedirler.

Mesele görüşülerek kanun teklif etmek encü-
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Arzuhal Yerenle
rin adı, sam ve Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları ver j

! menimizin yapacağı işlerden olmadığım bu iki 
arzuhalin sahihlerine bildirilmesine karar verildi.

Karar N<

25

Karar tarihi

17 - IV - 1939

5314 Etcm Hancı.
5693 Cephane mahallesin

de Refikoğlu.
Eski Foça.

Malûliyet maaşı tah
sisi.

Büyük harbde Gümrü muharebesinde malûl ka
lan ve bu malûliyetini mübeyyin raporunu zayi 
etmesi üzerine, şahid ikamesi suretile malûliyetini 
tevsik etmiş ise de Millî Müdafaa vekâletince ve 
Şiirayi devletçe malûliyet hakkının kendisine ta
nınmadığından şikâyet eden Eski Foçada sakin 
Etcm Hancının arzuhali Encümenimize havale 
edilmekle icabı görüşüldü :

Bu iş hakkında Şûra yi devletçe verilmiş bir 
karar bulunduğundan ve Devlet şûrasının kazaî 
mahiyetteki kararları Encümenimizde tedkik edi
lemeyeceğine dair Meclis umumî heyeti kararı 
mevcud olduğundan dileğinin yerine getiri enle
yeceğin in arzuhal sahibine bildirilmesine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

26 1 7 - I V -1939

Reis
Giresun

1. Sökmen

M. M. 
Aydm

A. Menderes

Kâtib
Samsun Amasya Balıkesir
M. Ulaş / .  Hakkı Mumcu F. Tiritoğlu

Balıkesir 
If. Karan

Bolu Bursa Bursa Çorum Denizli Gazianteb
Lûtfi Gören M. Fehmi Ger çeker NevzadAyas N. Kayaalp T ahir Berkay M. Şahin

Gümüşane Kırşehir Ordu Ordu Ordu Rize
Ş. Erdoğan Dr. Yusuf Somer Dr. Vehbi Demir IJ. Şarlan İsmail Çamaş J{. Dine

Samsun Sivas Van
N. Fırat. Akif Öz. Erdcnıyil M. Boya



* Arzuhal verenle- 
j® ' rin adı, sanı ve ! Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 

<j | oturdukları yer !    
5238 | Etem K. Sözer: Ilarb zammı verile- J Yüksek Reislikten encümenimize havale edi-
5613 Akmescid mahallesi meyeceğine dair olan len arzuhalinde Afyonda Etem Sözer, yedi sene 

No. 13. Divanı muhasebat ! filî hizmetten başka harb zamlarile birlikte 25
Afyon. kararma itiraz. seneyi dolduran memurluk müddeti nazara alı

narak 800 kuruş tekaüd maaşı bağlanması Millî 
1 Müdafaa vekâletince kabul edilmiş ve fakat D i

vanı muhasebatın ikinci dairesi harb zamlarının 
yalnız muvazzaf memurlara münhasır kalıp ih
tiyat memurlara teşmili caiz olmıyacağı mütalea- 
sile hakkındaki tekaüdlük muamelesi reddedil
miş ve Millî Müdafaa vekâletinin ısrarı üzerine 
de mesele Divanı muhasebat umumî heyetine 
sevkedilmiş ise de umumî heyet dahi ikinci dai
renin kararım tasvib eylediğinden kendisine te
kaüd maaşı bağlanamadığından ve bu sebeble se
falete düştüğünden ve muamelenin haksız oldu
ğundan şikâyet etmektedir.

İcabı görüşüldü:
Yapdan muamelede kanuna uygunsuzluk gö

rülmemekle beraber Divanı muhasebat umumî 
' heyetinin bu meseleye dair olan kararı

7 - 1 -1939 tarihli üç aylık raporla Yüksek Mec
lise de arzedilmiş bulunduğundan encümenimiz- 
ce yapdacak muamele olmadığının arzuhal sahi- 

! bine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5228 M. Tevfik Yalnız: Vâizlik vazifesine ni-
5603 ; Mustafa Pş. Mahal- ( hay et verildiğinden

lesi İmamı ve eski , şikâyet, 
vâiz.
Elâzığ.

I

i
I

27 19 - IV  -1939

Yüksek Reislikten encümenimize havale edil
miş olan Elâzığda eski vaiz Memed Tevfik imzalı 
arzuhalde müftünün kendisine olan iğbirarı yü
zünden valinin de muvafakatini alarak, vaizlik 
vazifesine nihayet verdiğinden; Diyanet işlerine 
vâki müracaatlarına cevab alamadığından, ve 
Devlet şûrasına müracaat etmiş ise de müddet 
müruru noktasından işine bakılmadığından şi
kâyet etmekte olduğu anlaşılmıştır.

İcabı görüşüldü:
Esasen hal mercii Devlet şûrası olan bu me

sele hakkında encümenimizee tayini muameleye 
lüzum olmadığının arzuhal sahibine anlatılması
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

28 19 - IV  - 1939



T3 ! Arzuhal verenle- j 
|  o rin adı, sanı ve I Arzuhal hulûsa.s;

oturdukları yer j 
5242 Haşan : j Ereğli şirketinden a-
5(jl7 Atıf B. Mahallesinde . lacağı hakkında, 

telsizler cephesinde :
No. 69 evde.
Eızincanlı.
Ankara. I

5240 ; Ali Tüzün : ; Devlet şûrasınca da-
5614 (,'ukıı rcuma Hayriye vasinin red edildiğin-

caddesi No. 55 evde den şikâyet.
Beyoğlu - İstanbul. j

5232 Halihoğlu : 1 Hastabanede tedavi-
5607 Paros mahallesi Çi- ! de bulunduğu esnada 

lingiroğlu sokak No. | defterdarlıkça ücretli 
35 evde. 1 seyyar bir vazifeye
Trabzon. ! tayin edilmesinden

1 şikâyet.

|

[ Yüksek Reislikten havale edilmiş olan Anka- 
! rada A tıf Bey mahallesinde Velioğlu II asan im

zalı arzuhalde dilek sahibi Ereğli şirketinden 
j 2185 lira alacağının istirdadı talebini ihtiva eden 

Cümhur Başkanlığı Yüksek makamma sunmuş 
olduğu 14 - I - 1939 tarihli arzuhalinin Iktısad 
vekâletine havale edilmesi üzerine îktısad vekâ
leti İş dairesi reisi imzasile kendisine red cevabı 
verilmesinden şikâyet etmektedir.

! İcabı görüşülerek meselenin şahsî haklara ta- 
: allûk edib mahkemelere aid olduğu anlaşıldığın

dan encümenimizce yapılacak muamele olmadı
ğının arzuhal sahibine anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

29 19 - IV  - 1939

Yüksek Reislikten encümenimize havale edil
miş olan İstanbul Beyoğlunda Ali Tüzün im
zalı arzuhalde dilek sahibi Bakırköy Malmüdü- 
riyetince tekaüd kanununun 54 ncü maddesine 
aykırı olarak yapılan muamelenin tashihi için 
Devlet şûrasına açtığı dava neticesinde talebinin 
reddedilmiş olmasından şikâyet etmektedir.

İcabı görüşülerek dava Devlet şûrası kararı 
ile hal ve intaç edilmiş olduğu cihetle encümeni
mizce yapdacak muamele olmadığını kendisine 
bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

30 19- IV -1939

Trabzonda Salihoğhı Salih Yüksek Reislik
ten encümenimize havale edilen arzuhalinde 
Trabzon Maliye tahsil şubesi tebliğ memuru iken 
hastalanarak hastanede tedavide bulunduğu sı
rada defterdarlıkça ücretli seyyar bir memuri
yete tayin edildiğinden ve sıhhatinin müsaid ol
madığını bir raporla tevsik ettiği halde nazarı 
it ibare alınmamış olduğundan şikâyet etmektedir.

İcabı görüşüldü:
Arzuhal sahibinin bu iş için Devlet şûrasına 

da müracaat etmiş ve Şûra kararile dileği redde
dilmiş olduğundan ve Şûra kararlarının eııcü-



Arzuhal verenle- ! 
\ â  riıı adı, sam ve ¡Arzuhal hulasanı Enciiıneıı kararı ve ne sebebden verildiği

oturdukları veı
ınenimizce tedkikı mevzubahs olamıyaeağındaıı 
yapılacak muamele olmadığının kendisine anla
tılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

31 19 - IV  -1930

5246
5621

5231
5606

5237
5612

5214
5485

Mustafa İnan.
< ¡ ulam köyünden
Mahmudoğlu.
Vezirköprü.

Emvali metrûkeden 
satın aldığı tarlalar 
hakkında.

Haşan Rengi : 
Hüşalay nahiyesinin 
Başköy köyünden. 
Cide.
<teman Kaya : 
Hüşalay nahiyesinin 
Başköy köyünden. 
Cide.
Memed Etlikoğlu.
Şarköy köyünde alay 
nahiyesine tâbi.
Cide.

Yüksek Reislikten Encümenimize havale edil
miş olan Vezirköprünün (Julâm köyünden Mustafa 
înan imzalı arzuhalde dilek sahibi emvali metru- 
keden satın aldığı iki tarlanın bedeli olan 3875 
liradan şimdiye kadar bin müşkülâtla 1775 lira
sını ödeyebilmiş olduğunu ve emvali m et r ilke
den mal alanlardan aldıkları mal bedelinin yüz
de yirmisini ödeyenlerin diledikleri takdirde bu 
malları Hâzineye iade edebilecekleri hakkında 
kanun mevctıd olduğundan ve kendisinin ödediği 
para ise aldığı mal bedelinin yüzde kırkını teca
vüz etmekte bulunmasından yüzde yirmiden faz
la tediyatının va satın aldığı iki tarlanın birisi
nin bedeli olarak mahsub edilmesini, veyaiıud da 
aynen kendisine iadesini istemektedir.

îeabı görüşülerek yapdan mnuamelcnin 3960 
numaralı kanunun 4 ncü maddesindeki hükmüne 
uygun olduğu görülmekle dileğinin yerine getiri
lemeyeceğinin arzuhal sahibine anlatdmasına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

32 19 - IV  -1939

Arazi vergi kıymet
lerinin tahririnin u- 
sulsüz ve fahiş vapd- 
dığından şikâyet.

Cidenin Şay köyünden Memed Gül imzalı ar
zuhal ile Cidenin Baş köyünden Haşan Rengi ve 
Osman Kaya imzalarını taşıyan üç arzuhal encü
menimize havale edilmiş ve yapdan inceleme 
neticesinde arzuhal sahihlerinin, ehliyetsiz ve 
tecrübesiz kimselerin arazi vergi kıymetlerinin 
tahririne memur edildiklerinden, tahririn ma
halline gidilmeden yapıldığından, kanunda ya
zılı icablara riayet edilmediğinden ve bu sebeb- 
lerle mağdur edildiklerinden şikâyet etmekte ol
dukları ve yüksek yazılan arazilerinin kıymetle
rinde tenzilât yapdmasmı istedikleri anlatıl
mıştır.

İcabı düşünülerek vergi kıymetlerinin tahri-
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Arzuhal verenle- 

ğ  riıı adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

rinde mükelleflerin kıymetlerinin yüksek ya
zılması yüzünden mağdur edilmelerinin önüne 
geçmek üzere kanunda kuvvetli müeyyideler 
bulunduğu ve arzuhal sahihlerinin Devlet şûra- 

[ sına müracaat etmemelerine sebeb olarak para- 
! ları olmadığını ileri sürmelerinin makbul bir 

mazeret sayılamıyacağı gibi bu meselelerin 
esasen Devlet şûrasına aidiyeti de nazara alma- 

| rak dileklerinin yerine getirilemiyeceğinin ken
dilerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

33 19 - I V  -1939

Jîois 
(v iresun 

/. Sökmen

M. M. 
Aydın

¿1. Menderes

Katil) 
Samsun 
M. Ulaş

Amasya Balıkesir Balıkesir
İs. Hakkı Mumcu F. Tirit oğlu II. Karan

Jiolu 
Lfıtfi Gören

Bursa 
S. Aııas

Çorum 
N. K  anual ¡t

Denizli 
Tullir lierkuij

Oünıüşane 
M. Sakin

Kırşehir 
Ş. Erdoğan

Ordu 
Dr. Velıbi Demir

Ordu 
11. Şarlan

Ordu 
/. ('amas

Samsun 
N. Fırat,

Sivas 
II. Işık

Sivas 
7j . Basara



T. B. M. M. Matbaam
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5191 
5561

5093
5448

3145
3311

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Bekir Sıtkı Kefeli- 
oğlu.
Merzifonlu.
Trabzon.

A rzuhal hulâsası' Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Millî emlâke olan bor
cu halikındaki dile
ğinin nazarı itibare 
alınması.

A rif Oğuzhan. 
Sürsiirü köyünde A- 
dana eski 3 ncü ko- 
mi,s<;rlerdeıı.
Elâzığ

Memuriyetinin iadesi.

Arzuhal sahibi emvali metrukeden pahalı ola
rak mal alanların ve taksitlerini Ödeyemeyenle
rin bir kanunla bu mağduriyetlerine bir niha
yet verilmiş ise de kendisi gibi aldıkları mallar 
ellerinde olmıy.ınların bu kanun hükümlerinden 
istifade edemediklerini ileri sürerek bu vaziyeti
nin de nazara alınmasını ve mağduriyetlerine 
nihayet verilmesini istemekte olduğu görülerek 
bir kanun teklifini istilzam eden bu dileğin ye
rine getirilmesine Dahilî nizamname mucibince 
encümenimize;' imkân olmadığının kendisine bil
dirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

34 21 - IV  -1939

Seyhanda üçüncü komiser iken sekiz lira 
rüşvet almak suçundan bir buçuk sene hapsi ve
o kadar müddet te memuriyetinden mahrumiyet 
cezasına mahkûm olan ve Müdürler encümenin
ce de polis nizamnamesinin 75 nci maddesi hük
müne uyularak kaydinin terkinine karar veri
len Elâzığm Sürsiirü köyünden A rif Oğuzhanm 
arzuhali encümenimize havale edilmekle mesele 
Dahiliye vekâletinden sorulmuş ve gelen cevab 
üzerine icabı görüşülmüştür:

Arzuhal sahibi Memurlar encümeninin ken
disi hakkındaki kararını haksız bulduğu takdir
de Devlet şûrasına dava açması ieab ederken 
bunu yapmamıştır. Kaydinin terkini hususunda 
Memurlar encümeninin verdiği kararda ise bir 
kanunsuzluk görülememiştir. Onun için dileğinin



is Arzuhal verenle- j 
g rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
«j ! oturduldarı yer !

1

■

5197 j Nafiz Kurfal. : Yardım yapılarak
5567 : Gfazi caddesi 26 No terfihinin temini, 

lu evde albaylıktan 
emekli.
Samsun.

5148 ; Cahid özbudak. Mahkûmiyeti hak-
5515 Cezaevinde Ereğli kında verilen kararda 

Hava kurumu eski ı Adlî hata bulundu- 
taksildarı. ğundan yeniden tah-
Ka raman. kikat ierasile duruş-

, manın başka bir mah
kemede yapılması.

5555 I Hayriye Erbain. İstanbul üçüncü hu-
5186 i  Isakpaşa mahallesi ı kuk mahkemesince

i Saraçhane sokak 6 verilen boşanma ka-
I No. lu evde. rarındaki yolsuzluk-

Istanbul. tan şikâyet.

1 yerine getirileıniyeceğinin arzuhal sahibine bildi- 
' rilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

35 2 1 - I V -1939
l ........ .. ....... ...

Uzun seneler mühim memuriyetlerde buluna
rak yurda büyük hizmetler yapmış ve bu suret
le hayatım Devlet hizmetlerinde yıpratmış oldu- 

, ğundan bahseden mütekaid Albay Nafiz Kurfa- 
lm arzuhali Encümenimize havale edilmekle ica
bı görüşüldü :

Arzuhal sahibinin filhakika, hayatım mühim 
memuriyetlerde ve yurd hizmetlerinde geçirdiği 
millî mücadelede çalıştığı ve mütesarrıflık vazi
felerinde de bulunduğu anlaşdmakla beraber 
kendisine mevzuatı kanuniye dairesinde yapıla
cak bir yardım olmadığına ve keyfiyetin bu su
retle kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

36 21 - IV  - 1939

Tahsildar iken ihtilâsından dolayı mahkûm 
| edilmiş ve hüküm Temyizce de tasdik edilmiş 
j ise de adlî hata neticesinde hakkında verilen bu 

mahkûmiyet kararının bozulması için tahkikat 
icrasını ve duruşmanın başka bir mahkemecffe 
yapılmasmı isteyen Karaman hava kurumu tah- 

ı sildarı Cahid özbudağm  arzuhali Encümenimize 
havale edilmekle icabı görüşüldü :

Bu iş mahkemelere aid mesailden olmakla 
beraber hakkında Temyiz kararı da mevcud bu
lunduğu cihetle dileğinin yerine getirilemeyece
ğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar ve
r ild i.

Karar No. Karar tarihi

37 21 - IV  - 1939

Asrın vekili Hidayet tarafından İstanbul üçün
cü Hukuk mahkemesinde açılan boşanma dava- 

j snıın sonunda mahkemece aleyhine verilmiş olan 
; boşanma ilâmının kanuna muhalif olduğundan 
' şikâyet eden ve kanunî müddeti içinde Temyizi 
| dava etmekte olduğunu söyliyen İstanbul Isak-



5066
5421

5500
5136

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Ali Gürsel.
Topkapı Davudpaşa 
kışlası ö lç. Alayı Tb. 
I Işık. Bl. de. ömer- 
oğlu.
İstanbul.

Hüseyin Doğrusöz: 
Kocaeli tevkifhane
sinde mevkuf Meme- 
doğlu.
Kocaeli.

Arzuhal hulâsası! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Babasından kalan ve 
diğer hissedarların 
icraya dun fiatla sat
tırdıkları arazinin sa
tışının iptalile hisse
sine düşen arazinin 
kendisine verilmesi.

Rasüı namındaki şa- 
; his hakkında komo- 
1 ııistlikten Askerî mah- 
; keme Müddei umu

miliğince yapılan 
tahkikatta Rasihin 
rast gele ismini söy
lemesi yüzünden ma
sum olduğu halde 15 i 
seneye mahkûm edil
mesi kanunsuz oldu
ğundan bu cezanın 
kaldırılması.

paşa' mahallesinde Hayriye Erbainin arzuhali 
encümenimize havale edilmekle icabı görüşüldü: 

Büyük Millet Meclisinin mahkemelerden sa
dır olacak ilâmların temyiz mercii olmadığının 
arzuhal sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

38 21 - IV  - 1938

Babasından kalan bin beş yüz lira kıymetin
deki arazinin on iki hisseye kabili taksim olmadı
ğından hissedarlar tarafından icra elile 370 lira- 
gibi aşağı bir bedelle satıldığından şikâyet eden 
ve bu araziden hissesine düşen kısmın ayrılarak 
kendisine iadesini isteyen Istanbulda1 Davudpaşa 
kışlasında ömeroğlu Alinin arzuhali encümeni
mize havale edilmekle icabı görüşüldü:

Bu iş hususî hukuka taallûk eden ve mahke
melerin halledeceği mesaildeıı olduğundan encü- 
menimizce yapılacak muamele olmadığının arzu
hal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

39 21 - IV  - 1939

Dükkân müşterisi ve komşusu Rasih hakkında 
koministlik suçundan askerî mahkeme müddei
umumisinin yaptığı hazırlık tahkikatı sırasında 
Rasihin suç arkadaşlarını meydana çıkarmak için 
yapılan cebir ve tazyik neticesinde hiç bir suçu 
olmadığı halde Rasih tarafından rastgcle kendi- 
isminin söylenmiş olması yüzünden askerî mah
kemece on beş seneye mahkûm edildiğinden şikâ
yet eden ve bu haksız, adaletsiz hükmün ortadan 
kaldırılması için işe el konulmasını isteyen Koca
eli tevkifhanesinde Hüseyin Doğrusözün arzuhali 
encümenimize havale edilmekle icabı görüşüldü: 

Mesele askerî mahkemeye taallûk eder mahi
yette olduğundan ve mahkûmiyet evrakının da 
askerî Temyiz mahkemesine sevk edilmiş olduğu 
anlaşıldığından encümcnimizce yapılacak mua
mele olmadığının arzuhal sahibine bildirilmesi
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

40 21 - IV  -1929



* Arzuhal vereııle- 
g â  rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası1 Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
^  oturdukları yer
5072 S. Senaî özgeçen. Nisbeti askeriyesinin 
5427 Fener yolu Bağdad refine dair olan ka- 

caddesi 184 No. da rarın kaldırılması 
eski Topçu kayma- ;

, kamı.
Kızıl toprak - İstanbul j

5211 i Yusuf İzzettin. j Ziraat bankasının
5582 Tütün tüccarı Kefeli tahtı murakabesinde 

: Hacr Menıedoğlu. çiftçi kooperatiflerine 
j Samsun. dahil eşhasın mal ve

mülkleri kooperati
fin malı addolunması.

5089 j  Vahide: j  Dul ve malûl olan kı-
5444 Tarlabaşı Dernek S. ' >-inın şapkacı Halil 

J No. 14 evde. Yılmaz isminde biri
i İstanbul - Beyoğlu tarafından iğfal edi

lerek emlâkini sattı
ğı eşyalarını da aldı
ğı ve kızını kaçırdı- 

j | ğından şikâyet.

Millî mücadele esnasında Kuvayi inzibatiye- 
de hizmet ettiğinden dolayı Â li karar heyetince 
aleyhine verilmiş olan kararın kaldırılmasını 
isteyen lstanbulda Feııeryolunda eski topçu kay
makamlarından S. Senaî üzgeçeniıı arzuhali en
cümenimize havale edilmekle icabı görüşüldü.

Arzuhal sahibinin Kuvayi inzibat iyede filen 
hizmet etmiş olduğu sabit bulunduğundan ve 
aleyhinde verilmiş olan Â li karar heyetinin hük
münde hiç bir kanunsuzluk görülemediğinden di
leğinin reddine ve kendisine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

41 21 - I V - 1939

Ziraat bankasının çiftçiden alacaklarının on 
beş sene taksitlendirilmesi hakkındaki kanun 
ile tatbik edileglmekte olan usulün ve ziraî 
kredi kooperatiflerine dahil ortakların mal ve 
mülklerinin kooperatifin malı addolunması key
fiyetinin, bu gibilerden alacaklı olanların ala
caklarım tahsil için borçlunun mallarına haciz 
vazı imkânını ortadan kaldırdığı cihetle bu yüz
den zarardide olduklarından şikâyet eden ve bu 

! hükümlerin değiştirilmesini isteyen Samsunda 
yaprak tütün tüccarı Yusuf îzzettmin arzuhali 
Encümenimize havale edilmekle icabı görü
şüldü :

Bu dilek mevcud bazı kanunî hükümlerin ta
dilini taleb eder mahiyette olduğu için Encüme- 

i  nimizin bu dileği yerine getirmeğe salâhiyeti ol- 
; madiğinin arzuhal sahibine bildirilmesine karar 
i verildi.

. Karar No. Karar tarihi

42 21 - I V - 1939

Kızının akıl hastalığile malûl olmasından is- 
i tifade eden şabkacı Halil kızına aid dükkânı sat

tırdığı gibi kendi eşyalarını da mezad mahallin
de sattırdığını ve kızının deli olduğuna dair 
müddeiumumiliğe müracaat etmiş ise de o sırada 

: Samsunda bulunan kızının Samsun Hükümet 
I doktoru tarafından yapılan muayenesi netice- 
; sinde deli olmadığı hakkında rapor verilmiş ol-



13 Arzuhal verenle- 
g o rin adı, sanı ve i Arzuhal hulâsası 
5  oturdukları yer

5212 ! H. Tahsin Hınçal. Esnayi memuriyetin-
5583 Kocat epe okulu öğ- , de satm aldığı evin 

retmeni Hadiye baba- bedelini tediye için 
sı mütekaid. Eşref , 1927 senesinde evkaf 
paşa. idaresinden ödünç al-
lzmir. dığı 600 liranın öden

mesinde evkafça ara
larında ihtilâf çıktı 

; ğı ve merhun evinin 
satılığa çıkarıldığın
dan diğer muhacir
ler gibi kendisine ev 
ve arazi verilmesi.

5450 Muhittin Mater: Millî mücadeledeki
5094 Seferikoz mahallesi hidematma mukabil 

Emin Çeşme sokak terfihinin temini.
No. 8 evde.
Deniz binbaşılığından 
emekli.
İstanbul - Kasrmpaşa

i i <

Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

duğundan hakikatte kızının deli olduğun - 
dan bahseden Istanbulda Tarlabaşnıda V a - 
lıidenin arzuhali encümenimize havale edilmek
le icabı görüşüldü :

Arzuhal sahibinin şikâyetinin mahkemelere 
aid mesaildeıı olduğunun kendisine bildirilmesi
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

43 21 - IV  - 1939

1927 senesinde evini ipotek vermek suretilc 
Evkaf idaresinden istikraz ettiği 600 liraya kar
şılık 12 sene içinde 1 500 liraya yakın para öde
diği halde elân 400 lira borcu kaldığını ve bu 
borç için evi satılmak üzere olduğundan bu bor
cun at'Tini ve bağışlanmasını yahud da bu borç 
için tekaüd maaşından taksitle alınmak sııretile 
bir tediye şekli bulunmasını, bu da olmadığı 
takdirde kendisi 1293 senesinde Plevııedeıı mu
hacir olarak çok küçük yaşta gelmiş ve muha
cirlik haklarını o zaman arayamamış oldukların
dan şimdi diğer muhacirler gibi iskân hakların
dan istifade ettirilmesini isteyen İzmirde Eşref- 
paşada mütekaid II. Talisinin arzuhali encüme
nimize havale edilmekle icabı görüşüldü:

Arzuhal sahibinin Evkafa olan borcunun ne 
at'fi ve ne de tekaüd maaşından ödenmek suret i- 
le taksite bağlanması hususunda encümence ya
pılacak bir şey olmadığına ve iskân haklarından 
istifade ettirilmesine dair olan dileğinin yerine 
getirilmesine iskân mevzuatımızın ıııüsaid bulun
madığının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

44 21 - IV  -1939

Askerî deniz lisesinden 1313 senesinde ne
şet edelidenberi Büyük harbde ve bilhassa Millî 
mücadelede yurda bir çok hizmetler yapmış ve 
nihayet eski tekaüd kanunu hükümlerince 35 
lira aylıkla tekaüde sevkedilnıiş olduğundan ve 
kalabalık olan ailesini bu para ile geçindirmeğe 
imkân bulamadığından sefalete düşmüş oldu
ğundan şikâyet eden ve yeni tekaüd kanunu 
mucibince tekaüde sevkedilen emsali gibi ken-



3 Arzuhal verenle- 
g o 1 rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
«3 oturdukları yer

5198 Hâmid Erdoğan: Sınıfının tenzili hak-
5568 i  Emniyet kadrosu po- i kında verilen kara-

! lis memurlarından ' nn  kanuna uymadığı
< Trabzon eski 3 ncü hakkında.
; komiseri.

dişinin de terfih edilmesini isteyen deniz binbâ- 
şılığından mütekaid Istanbulda Kasımpaşada 
Muhittin Millerin arzuhali Encümenimize havale 
edilmekte icabı görüşüldü :

Arzuhal sahibinin bu dileği bir kanun tekli
fini icab eden mahiyette olduğundan ve Dahilî 
nizamname mucibince kanun teklifi salâhiyeti 
Encümenimize verilmemiş olduğundan yapdacak 
muamele olmadığının kendisine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

45 21 - IV  -1939

Mezun ve sivil kıyafette bulunduğu bir gün- 
I de umumhaneler arasında sarhoş olarak dolaştı

rılan ve bu sırada polis nokta memuruna karşı 
hakarette bulunduğundan polis teşkilât kanu
nunun 29 ncu maddesinin E bendinin ikinci fık
rası mucibince sınıfının tenzili hakkında veri- 

, len kararın kanuna uymadığından şikâyet eden 
Samsun polis memurlarından liam di Erdoğanın 
arzuhali encümenimize havale edilmekle icabı 
görüşüldü:

Arzuhal sahibi bu kararın kaldırılması için 
Devlet şûrasına da dava açmış ve aleyhte karar 
almış olduğu anlaşıldığından 803 sayılı Meclis 
LJmumî heyetinin kararı mucibince encümenimiz- 
ce yapılacak bir muamele olmadığının kendisine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

46 2 1 - I V -1939

5184 i Rasim Ekinci. Hakkında verilen Dev- Devlet şûrasına açtığı idari davanın müruru
5552 Hasankeyf nahiyesi 1 let şûrası kararmın müddet sebebi lc reddine dair verilen kararın usul 

j eski müdürii. feshine dair. ve kanuna muhalif olduğundan bahsile bu kararın
Siird. temyizen tedkikile feshini isteyen Snrdde eski

nahiye müdürlerinden Rasim Ekincinin arzuhali 
Encümenimize havale edilmekle icalbı düşünüldü: 

Arzuhal sahibinin dileği bir Devlet şûrası ka- 
rarmm Encümenimizce tedkik ve fesh edilmesini 
istemekten ibarettir. 803 sayılı Meclis Umumî 
Heyet kararı mucibince Encümenimizce bu hu-

I



Ta ! Arzuhal verenle-1 
| ö rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
<ı otıırdukları_yer j

5440 Fatma: Oğlu Nccatinin af-
5085 Şüheda Nurişalaıı i  file askerî ve mülkî 

mahallesinde ölü yüz- bir hizmetto istihda- 
başı Ahmed İzzet eşi. | mini istiyor.
Şam.

5070 Ahmed Er tokça: Deniz kıdemli yüz- 
5425 Hacı ITüsrev Büyük ! başılığından emekli. 

Yokuş 28 numaralı i İstanbul - Kasımpaşa 
evde. Yeni tekaüd kanunu-

i na göre terfihi.

5102 i  Abdullah Çetin: Memleketine gitme- 
5459 ' Bakırköyünde Bitlis lerine müsaade edil- 

muhacirlerinden. mesi veya Bursa - îs- 
Karacaibey. tanbulda iskân edil

meleri.

i i

I susta yapdacak muamele olmadığının kendisine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. KaTar tarihi

i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

47 21 - IV  - 1939

Kocasının Dumlupınarda şehid olduğunu ve
oğlu Necat inin askerliğini yapmadan Şama git
mesinden dolayı nisbetiniıı kesildiğini anlatarak 
oğlunun af edilerek bir vazifeye tayin edilmesini 
isteyen Şamda şehid Ahmed tzzet eşi Katmanın 
arzuhali Encümenimize havale edilmekle icabı 
görüşüldü:

Arzuhal sahibinin askerliğini yapmadan Şama 
giden oğlu Nccatinin bir Devlet hizmetine tayini 
hususundaki dileğinin yerine getirilmesine imkân 
olmadığının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

48 21 - IV  - 1939

Yurda bir çok hizmetler ifasından sonra 1342 
senesinde eski tekaüd kanunu hükümlerince teka- 
iid (‘dilmiş olması lıasebile tekaüd maaşınm çok 
az olduğundan şikâyet eden ve yeni kanun hii- 

! kümlerince terfih edilmesini isteyen îstanbulda 
i Kasım paşada deniz kıdemli yüzbaşılığından mii- 
j tekaid Ahmed Ertokçanm arzuhali Encümenimize 
| havale edilmekle icabı görüşüldü:
| Arzuhal sahibinin dileği bir kanun teklifini 
i  icab ettirir mahiyette olduğundan ve dahilî ni

zamname ile kanun teklifi salâhiyeti Encümeni
mizde tanınmamış olduğundan dileğinin yerine 
getirilemiyeceğinin kendisine bildirilmesine ka
ra r verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

49 21 - IV  - 1939

Bir garaz yüzünden dokuz nüfus ailesi ile 
1 birlikte Karacabeye tehcir edildiği; eğer Seyid Ali- 

oğlu Salâhattin ile karabeti yüzünden tehcir edil- 
I miş ise, suçta iştiraki olmadığından bu muamele

nin adalete uygun olmayacağından şikâyet eden 
j ve memleketine iadesini, olmadığı takdirde çocuk-



j3 Arzuhal verenle-
g â , rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

oturdukları yer

5193 Cemal Peıtal. Serpiştirmeden mua-
5563 l) inek nahiyesinde fiyetinin temini. 

Erziııcaıılı, Hasan- 
oğlu.
1,'umra

5065 İhsan Uygur: Tahsilinin lise dere-
5420 Muradiye Birinci ye- «esinde olduğunun 

ni sokak 28 sayılı ev- ta,sdikı 
de.
İstanbul - Beşiktaş.

larını tahsil ettirebilmek için Bursa veya İstanbul 
gibi bir yere naklini isteyen Karacabeyde Bakır- 
köyde mukim Abdullah Çetinin arzuhali Encüme
nimize havale edilmekle icabı görüşüldü:

Yapılan muamelede kanunsuzluk olmadığı 
görülerek dileğinin yerine getirilemeyeceğinin 
keııditmıe anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

50 21 - IV  - 1939

Yarım asra yaklaşan hayatında yurda faydalı 
hizmetler yaptığından bahsile beş aydan beri 
Çumramıı Dinel* nahiyesinde ikamete mecbur 
(‘dilmesi müııas >belile (suçlu ise bir mahkemede 
lıesab vermeyelim, yoksa serbest bırakılmaklığım 
ieab eder) diye hakkında yapılan muameleden 
şikâyet eden ErzincanlI Cemal Pertalın arzuhali 
Encümenimize havale edilmekle icabı görüşüldü: 

Arzuhal sahibinin şikâyet ettiği meselede sa
lahiyetli makamın kanun dairesinde hareket etti
ğine ve yapılan muamelede bir kanunsuzluk ol- 
madığrna ve keyfiyetin böylece kendisine anlatıl
masına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

51 21 - IV  - 1939

! Tâli bir meslek mektebini bitirdikten sonra 
; 1926 senesinde üst' derecesinde olan bir müsa- 
ı baka imtihanında Halkalı Yüksek ziraat mekte

bine kabul edilmek hakkını kazanan ve bir senede 
ı mezkûr mektebdo okumuş olmasına rağmen son- 
[ radan başka bir yüksek mektebe kabulü hususun- 
! daki müracaatının reddedilmiş olmasından şikâ- 
i yet eden ve yüksek mekteblere kabul hakkınm 
j kendisine tanınmasını isteyen îstanbulda Beşik- 
I taşta İhsan Uygurun arzuhali Encümenimize ha-
1 vale edilmekle icabı görüşüldü:

Arzuhal sahibi evvelce Devlet şûrasına da mü
racaat etmişi ve talebi Şûraca kabul edilmemiş 
olduğundan, ve Devlet şûrası kararlarının Encü
men imizce tedkik edilemiycceği Yüksek Meclisin 
803 numaralı kararı muktezasmdan bulunduğun-



— :9 —
'Arzuhal verenle- r, :; ; , : ; A  

-¡ğ -nn' adı, sanı ve Arzuhal -hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden .verildiği 
oturdukları ver v i

dân'jtöeğiftift/^çriiıc getirümiyeççgi rıin 'kendilim?; 
anlatılmasına karar verildi. - -

Karar No. Karar tarihi

52 21 - IV  - 1939

5195 Murad Pelvanlar. 
5565 Beyazit Vezneciler 

Camcı Ali camisi kay- 
, ynmu elile.

İstanbul.

Yaptığı hizmetler, 
ihtiyar ve yoksullu
ğu nazarı itibare alı
narak yardım yakıl
ması.

İstanbul sanat mektebi tesviyeci ustalığında 
kırk vıl hizmet edib bir çok talebeler yetiştirmiş 
olduğunu ve fakat 1931 senesinde pek az bir ikra
miye ile hizmetine nihayet verildiğinden şimdi 
yetmiş beş yaşında derin bir sefalete düşmüş ol
duğundan şikâyet eden Murad Pehlivanların ar
zuhali Encümenimize havale edilmekle icabı gö
rüşüldü :

Yaşmın çok ilerlemiş bir devrinde kendini 
sefaletten kurtaracak bir yardırn yapdabilmesi 
için vaziyetine g;>re, mevzuatın müsaid olmadığı
nın arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

53 21 - IV  - 1939

5081 Salih Ünlü ve Mus- 
5436 • tafa-

Hayzar köyünden. 
Cide.

Tahriri arazide arazi
lerine konulan kıy
met fazla olduğun

dan haddi lâ yıkına. in
dirilmesi.

Arazi tahrir komisyonunun kanunî tarifata 
riayet etmemiş olmalarından, oturdukları yerden 
vazife ifa ettiklerinden ve arazi inbat küvetini 
nazara almadıklarından şikâyet etmekte ve bu 
yüzden sahilb oldukları arazinin kıymetinin çok 
yüksek takdir edildiğini iddia (‘den ve indiril
mesini isteyen Cidenin Havza r köyünden Mus
tafa ve Salih imzalı arzuhal, Encümenimize ha
vale edilmekle icabı görüşüdü:

Arazi kıymetlerinin tahririnde kıymetlerin 
yüksek takdir edilmek suretile mükelleflerin mağ
dur olmalarını önlemek için kuvvetli kanunî mü- 
eyyedeler mevcud olduğundan ve Devlet şûrasma 
müracaat etmemelerine sebeb olarak da fakir ol
duklarını ileri sürmeleri de kabule şayan görül
mediğinden arzuhal sahihlerinin dileklerinin red
dine ve kendilerine anlatılmasınn karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

54 21 - IV  - 1939
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

I Kâzim Süer.
Eski askerî mütekaid- 
lerinden.
11 - I  - 1939 tarih 
ve 198 mahreç nu
maralı tel sahibi. 
Boltı.

5084
5439

5201
5571

H. Memed Fehmi 
Güven ve çocukları. 
Emin Kurlu mahal
lesinde 101 No. lu 
evde H. Receboğul- 
larından.
Erzurum.

Hayriye Sözer: 
Zincirlikuyu caddesi 
150 No. da. 
Kasımpaş - İstanbul.

Arzuhal hulâsası I Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

Terfihinin teinini.

Harikzede olduğun
dan Erzurum emvali 
m illiy esinden aldığı 
evin geriye kalan ö- 
denmemiş taksitleri
nin affi.

Eski tekaüd kanunile tekaüd edilen askerî 
ıııütekaidlerin yeni tekaüd kanunundan istifade 
adenler gibi terfih edilerek adaletsizliğin ortadan 
kaldırılmasın i isteyen eski askerî mütekaidler- 
den Kâzım Süerin telgrafı encümenimize havale 
edilmekle icabı görüşüldü:

Bu dilek, bir kanun teklifini taleb eder ma
hiyette olduğundan ve kanun teklifi salâhiyeti 
Dahilî nizamname ile encümenimize tanınmamış 
olduğundan yapılacak muamele olmadığının ar
zuhal sahibine bildirilmesine karaT verildi.

Karar No. KaTar tarihi

55 21 - IV  - 1939

Evinin düşman tarafından yala İmiş olma'sı ve 
harikzede olduğu hakkında harikzede mua'melesi 
tatbik edilerek Erzurum emvali milliyesinden 
aldığı hanenin geri kalan ödenmemiş taksitleri
nin affini isteyen Erzurumda mütekaM Memed 
Fehmi Güvenin arzuhali encümenimize havale 
edilmekle icabı görüşüldü:

Harikzede olub kanunun tayin ettiği müddet 
içinde ve usulü dairesinde tesbit ve tevsik edil
memiş olduğu alâkalı dairelerin kendisine ver
dikleri cevabdaıı anlaşılmakla dileğinin yerine 
getirilemiyeceğinin arzuhal sahibine bildirilmesi- 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

56 21 - IV  - 193!)

Tekaüd ikramiyesini 
istemeden vefat eden 
zevcinin ikramiyesi
nin veraset sebebile 
kendisile çocuklarına 
verilmesi.

37 seneden fazla hizmet etmiş olan zevci 
Midye gümrük memuru Ahmed Mümtazın te- 
kaüdlük ikramiyesini istemeden vefat ettiğinden 
bu ikramiyenin veraset sebebile kendisile çocuk
larına verilmesini isteyen îstanbulda Kasımpa- 
şada Hayriye Sözerin arzuhali encümenimize 
havale edilmekle icabı görüşüldü:

Bu mesele için arzuhal sahibinin Devlet şû
rasına müracaat etmiş olduğu ve Şûraca henüz 
bir karara bağlanmamış olduğu anlaşılmış ve
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rin adı, sanı ve j Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
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davasını Devlet şûrasında takib etmesi lüzumu
nun kendisine aldatılmasına karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

57 21 - IV  -1939

Reis M. M. Kâtib
Giresun Aydın Samsun Amasya Bolu

t. Sökmen A. Menderes M. TJlaş l. Hakkı Mumcu Lûtfi Gören

Bursa Bursa Çorum Denizli Gazianteb
M. Fehmi Gerçeker A. N. Ayas A7’. Kayaalp Tahir Berkay M. Şahin

Gümüşane Ordu Ordu Ordu Samsun
Ş. Erdoğan Dr. Vehbi Demir II. Şarlan t. Çama.ş X. Fırat

Sivas 
II. Işık

Sivas 
Z. Başara



H Arzuhal*es. > g  o
oturdukları yer

5095 IIa*an Tekçarık.
5451 Oezâgvinde Ivu/rea 

Şilenin Kumpoz kö
yünden Alioğlu. 
Bartin.

Millî Emlâkden satın 
alıp ihalesi fesli edi
len emlâkin bilâhare 
farkı fiyat olarak 
tahsili taleb edilen 
paranın kendisinden 
alınmaması.

Yol kesmek suçundan yapıları muhakemesi 
neticesinde beraet etmiş ise de müddeiumuminin 
itirazı üzerine Temyizce bu kararın nakzedilmesile 
tekrar muhakeme edilerek yedi seneye mahkûm 

; edilmiş olduğundan şikâyet eden ve dava dosya
sının oelbile tedkikat yapılmasını isteyen Bartin 
Cezaevinde Ilasan Tekçarığın arzuhali Encüme
nimize havale edilmekle icabı görüşüldü:

Bu dilek mahkemeye aid mesaiden olmakla 
beraber karar Temyizce de tasdik ('dilmiş oldu
ğundan Encümenimizce varılacak bir muamele 
olmadığnm kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

58 24 - IV  - 1939

Metrûk inallardan Merzifon mâliyesinden 
yüksek bedelle satın aldığı tarlaların taksitlerini 
ödemediği için, faka1! kendisinden taksitler isten
meksizin Hâzinece ihalenin feshedilil) ikinci defa 
satılığa çıkarılarak ilk satışla sonraki satış ara
sındaki 3750 liıa farkın kendisinden alınması 
hakkında mahkemeden karar alınmış olduğun
dan ve bu suretle büyük bir mağduriyete maruz 
kaldığından şikâyet eden ve bu borcun affı için 
bir kanun çıkan İmasını isteyen Merzifondan Ali 
Bazoğlu Ahmed Altınsoyıın arzuhali encümeni
mize havale edilmekle icabı görüşüldü:

Arzuhal sahibinin bu dileği kanun teklif edil
mesini taleb eder mahiyette olduğundan ve hak
kında tatbik edilen muamelede kanunsuzluk gö
rülemediği gibi bu hususta bir mahkeme kararı 
da mevcud olduğundan dileğinin yerine getiri- 
lemiyeceğinin kendisine akıtılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

verenle-' ' \ -ü .: Lir:: jr  A
:mı'adi, sanı ve' Amıfral huliısası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

tikli a makamının 
kendisine olan iğbi
rarı yüzünden mah- ; 
kûm edildiği bakında.;

5096 Ahmed Altın soy. 
5452~ Han köyünden AIi- 

beyoğlu.
Merzifon.

59 24 - IV  - 1939

5099 Osman Göııcügil. 
5456 Kılınç Arslan mahal

lesinde 19 No. lu ev
de.
Ankara.

Ziraat bankasından 
tekaüd maaşı bağlan
madığından şikâyet.

26 sene Başçavuşlukla jandarma hizmetinde 
bulunarak 47 kuruş aylıkla tekaüd edildiğinden 
ve bundan sonra on seneyi mütecaviz Ziraat ban
kasında muakkiblik vazifesini yaparak yaşmın 
ilerlemiş olması sebebile bu vazifeden de çıkarıl
mış ve 47 kuruş tekaüd aylığı vardır diye banka-
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Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

dan kendisine bir aylık bağlanmamış olduğunu 
anlatan ve halinden şikâyet eden Ankarada Osman 
Göncügilin arzuhali, Encümenimize havale edil
mekle icabı görüşüldü:

Terfih edilmesini isteyen bu dileğinin yerine 
getirilmesine kanunî mevzuatımızın müsaid ol
madığının kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

60 24 - IV  - 1939

Es. M. M. Kâ.
Giresun Aydın Samsun Bursa Bursa Çorum

1. Sökmen A. Menderes M. Ulaş M. F. Oerçeker Nevzad N. Kayaalp

Denizli Gazianteb Ordu - Samsun Sivas Sivas
T. Berkay M. Şakin Dr. V. Demir N. Fırat Hikmet Işık Z. Başara

V*n 
Münib Boya
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer

Ahmed Çetin. İadei muhakemesinin (îazianteb ağır ceza mahkemesince katil sıı-
Ceza e vinde mahkûm 1 emini. cundan dolayı 011 iki sene hapis cezasına mah-
Kâmiloğlıı Edirneli. ! kûm olması üzerine alay kumandanlığından al-
Gazianteb. | dığr yokluk vesikası ile Temyiz mahkemesine mü-

i racaat eden ve bu yokluk vesikasını belediyece 
tanzim edilmemiş olduğu iyin Temyiz mahkeme- 

: since lıakkındaki mahkûmiyetin tasdik edilmiş ol
duğunu iddia eden ve meselenin Büyük Millet 
Meclisi Adliye encümeninde tedkik edilmesini is
teyen (.îazianteb ceza evinde Kâmil Ahmed Çeti- 

1 11in arzuhali Encümenimize havale bııyurulmakla 
i icabı görüşüldü :

Mahkemelere aid davaların Büyük Millet 
Meclisi Adliye encümeninde tedkikine kanunî 
imkân olmadığından dileğinin yerine getirileme
yeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5158 Abdullah Arslan. Mahkeme kararile sa- 
jr,25 Altın kalem kırtasiye tılaıı mallarının ken- 

mağazasında M. Ca- ! dişine iadesi, 
vid elile.
Aşağı Kirezçe köyün- ! 
den.
Adapazarı.

61 24 - IV  -1939

Adapazrında Kirezee köyünden Abdullah Ars
lan Encümenimize havale edilen arzuhalinde Aşa
ğı Kirezee köyündeki arazilerinin izalei şüyu hu
susunda açılan dava üzerine keşif için köye gelen 
hâkim Süreyyanın, kendisine hasım olan kimse
leri ehli vukuf tayin ettiğini, sakat olaıı bacağı
nı uzatarak oturduğu için hâkim Süreyya tarafın
dan hakaretle koğulması üzerine hakaret davası 
açtığını ve hâkim Süreyyanın, mahkûm olacağı 
m anlaması üzerine, davasından vaz geçmesi için 
jandarma ve adliye memurları ile kendisi üzerinde 
tazyik yaptırdığı, ve davasından vaz geçtiğ i  tak
dirde izalei şüyu davasının görülmesinde işi iyi-
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j Arzuhal verenle- j 
i rin adı, sanı ve j Arzuhal 
I oturdukları yer .

hulâsasıj Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

ce tedkik edeceğine söz verdiği için hakaret dava
sından vaz geçtiğini; halbuki hâkim Süreyyaııın 
verdiği bu söze rağmen kendisi aleyhine verdiği 
karar neticesinde evinin ve tarlalarının satıldığı
nı iddia etmekte ve satılan mallarının kendisine 
iadesini istemektedir, 

tcabı görüşüldü :
Mahkeme kararile satılan mallarının iadesine 

imkân bulunmadığının ve şikâyetleri hakkında 
Encümence yapılacak bir muamele görülemediği
nin arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

62 24 - IV  -1939

5185
5409

5553
5055

5170
5538

53
“ 55

Sadettin Atav. 
Alsancakta İstasyon 
şefi.
İzmir.

5104
5461

Nazilli kaymakamı
nın fuzulen evini iş
gal edeni himaye et
tiğinden ve mahkû
miyetine sebeb oldu
ğundan şikâyet.

Hüseyin Cemal Oyal. 
Diş tabibi ve Askerî 
cerrahlıktan emekli. 
Kars.

Askerlikteki hizmeti 
müteahhiresinin te- 
kaüd maaşına zam et
mek suretile tekaüd 
maaşının ona göre ta
hakkuk ettirilmesi.

Izmirde Alsancak istasyon şefi Sadettin Ata- 
vnı encümenimize havale edilen arzuhalinde Na- 
zillide belediye tahsildarı Avni tarafından fuzu
len işgal edilmekte olan evinin tahliye ettirilmesi 
için Aydın valiliğine verdiği arzuhalde hakareti 
tazammum eden kelimeler kullandığı için 6 ay 
hapis ve 100 lira para cezasına mahkûm edildi
ğinden, bu mahkûmiyetine kaymakamın bu ar
zuhali almaya tevdi etmesinin sebeb olduğundan 
ve kaymakamın evin tahliyesinde Avniyi himaye 
ettiğinden şikâyet edilmektedir.

Icalbı görüşüldü:
Arzuhal sahibi bir mahkeme kararile haka

ret suçundan mahkûm edilmiş bulunduğundan 
ve gerek mahkûmiyetine sebeb olan arzuhalinin 
Avniye tevdiinde ve gerek cereyan eden muame
lede bir kanunsuzluk görülemediğinden encü- 
menimizce tayini muameleye lüzum görülmedi
ğinin kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

63 24 - IV  - 1939

Askerî cerrah ve eczacılıktan tekaüd olduktan 
sonra dişçi mektebini ikmal etmesi üzerine 1328 
den 1927 tarihine kadar bir çok hastanelerde diş 

tabibliği yapmış olduğu halde bu müddete aid teka- 
üdiye alamadığından şikâyet eden Karsda Hü
seyin Cemal Oyalın arzuhali Encümenimize ha
vale edilmekle icabı görüşüldü:



5113
5470

5108
5465

5111
5468

Arzuhal verenle-! ? * I 
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer  j 

j ATzuhal sahibi bu iş için Devlet şûrasına da 
müracaat etmiş bulunduğu evrakının tedkikinden 

| anlaşıldığından Yüksek Meclisin 803 numaralı 
kararı mucibince Devlet şûrası deavi dairelerine 

j aid meselelerin Encümenimizde tedkik edileme- 
! yeceğinin arzuhal sahibine bildirilmesine karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

Salih Taşgan.
Malûl gaziler namına. 
Eeverek aşağı ma
hallesinden.
Develi.

Maaşlarının arttırıl-

Ali Enveri.
Nadir sokağında mu
kim Posta, telefon, 
telgraf Başmüdür
lüğünden emekli. 
Karşıyaka - İzmir.

i  Vergi borcu için me- 
i murlar tarafından 
ı bazı kimselere yapı- 
! lan yolsuz muamele- 
l lerden şikâyet.

Oîürgin Alıcı.
Ceza evinde eski ma
liye tahsildarı.
Van.

mahkemece verilen 
mahkûmiyet kararın
da isabet olmadığı 
hakkmda.

64 24 - IV  - 1939

Aslî maaşları yetmiş beş kuruş olduğundan ve 
üg ayda yirmi lira almakta olduklarından ve bu 
para ile geçinemediklerinden bahsile maaşlarının 
arttırılmasını isteyen Develi kazasındaki malûl ga
ziler namına malûl gazi Taşgan imzalı arzuhal 
Encümenimize havale edilmekle icabı görüşüldü.

Bu dileğin yerine getirilmesi kanunun tadili
ne tevakkuf ettiğinden encümenimizce yapılacak 
muamele olmadığının dilek sahihlerine anlatılma
sına karar verildi.

65 24 - IV  -1939

Tarlasının vergi borcundan dolayı tekaüd 
maaşının ve pamuk kozası mahsulünün hacze- 
dildiğiııden ve kozasının dokuz kuruşa satılma
sı mümkün iken piyasanın lâyıkile açılmamış 
olduğu bir sırada beş kuruşa satıldığından 
zarara uğratıldığını iddia eden Izmirde Kar- 
şıyakada P. T. T. başmüdürlüğünden mütekaid 
A li Enverinin arzuhali encümenimize havale 
edilmekle icabı görüşüldü:

Arzuhal sahibinin şikâyet ettiği muamele
de bir kanunsuzluk görülemediğinin kendisine 
bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

66 24 - IV  -1939

Vergi paralarım zimmetine geçirmek suçun
dan 5 sene 10 ay hapis cezasına mahkûm edil
mesi üzerine Temyiz mahkemesine vaki müra
caatının bir an evvel intacım isteyen Van ceza
evinde Maliye tahsildarlarından Gürğin A lıcı
nın arzuhali encümenimize havale edilmekle 
icabı görüşüldü:



« Arzuhal verenle- 
g rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
«î oturdukları yer

Mahkeme Başkâtibi 
ile C. Müddeiumumisi 
hakkında takibat ya
pılması.

5159 Tevl'ik Sözeren. ; 1683 No. lı kanundan 
5526 Baklacı mahallesinde * istifadesinin temini 

: Zafer caddesinde (26) ile ikramiye verilme- 
No. da emekli. | si.
Ankara.

Encümen kararı ve ııe sebebden verildiği

Temyiz mahkemesinde görülmekte olan bir 
dava hakkında 311 numaralı Yüksek Meclis 
kararı mucibince enciimenimizce bir muamele 
yapılamıyacağımn dilek sahibine bildirilmesine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

67 24 - I V  -1939

Mahkeme başkâtibinin kendisine hakaret et
liğinden Silivri Cumhuriyet müddeiumumisine 

i vaki şikâyeti nazara alınmadığını iddia eden ve 
i müddeiumumi ve başkâtib haklarında takibatı 
i kanuniye yapılmasını istiyen Silivri de dispaıı- 
j ser sıhhat memuru Şevket özbekin arzuhali cn- 
1 cümeııimize havale edilmekle icabı görlüşüldü: 
j Mesele mahkemeye intikal etmiş olduğun- 
I dan encümenimizce yapılacak bir muamele ol- 
I madiğinin arzuhal sahibine bildirilmesine karar 
i verildi.

Karar No. Karar tarihi

68 2 4 - I V -1939

Ankarada asker mütekaidi Tevl'ik Sözereııiıı 
encümenimize havale olunan arzuhalinde 38 se
nt' hizmetten sonra eski tekaüd kanunu hüküm
lerine göre tekaüde sevkedilmiş olduğunu ve bu 
kere kendilerinin de 1683 numaralı yeni tekaüd 
kanunu hükümlerinden istifade (‘1 melerini te
min edecek bir ek kanunun Büyük Millet Mec
lisinde hazırlanmakta olmasının Cümlıuriyet Hü
kümetinin bir ülkü eseri olduğunu sövüyor, an
cak bu meyanda mağduriyetlerine tamamen ni
hayet verilmiş olması için yine 1683 numaralı ka
nunun maddei mahsusası mucibince kendilerine 
ikramiye verilmesinin de teminini istemektedir.

Arzuhal sahibinin bu dileği kanun teklif ve 
tedvinini ieab ettirir mahiyette olduğundan en
cümen im izce tayini muameleye mahal görülmedi
ğinin kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

69 24 - IV  -1939

5174 j Şevket Özbek.
5442 Dispanser sıhhat me

muru.
: Silivri.

I
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Arzulıal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

(VıVıcr Kıvanç.
Cezaevi mahkûmla
rından. Nafi Hoca- 
oğlu.
( ¡azianteb.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve 11e sebebden verildiği

Ceza evlerinin asrî 
şekle konulması ve 
asrî ceza evlerindeki 
malı kûm! ara v erilen 
haklardan diğer ceza 
evlerindekilerinin de 
istifade ettirilmesi.

( iazi A n teb  cezaevi mahkûm lar ından Ö m er 
Kıvanç;!]) encümenimize  havale edilen .¡‘¡’zul ıalinde 
asrî cezaevlerindeki nvalıkûmların lıapis  bulun-  
dıık ları  m üddet  iki misli hesah edildikten başka 
mahkûmiyet müddetler in in dörtte  üçiinii bit ir
dikten sonra ıneşrutan tahliye  ed ilmek ve ça lıştı
r ı larak kendilerine  maddî menfaat <la temin ('dil
mek li'ibi haklardan istifade' ettiri ldikleri  halde 
eski cezaevlerindeki mahkûm lar ın  bu haklardan 
m ahrum  b ırakıld ık larından şikâyet edei'ek asri 
cezaevlerindeki mahkûmlara hasredilmiş  bu hak
ların ıbülüıı cezaevlerindeki mahkûmlara ’ da teş
milini istemektedir.

B u  dilek b ir  kanun tekl if  ve tedvinini icab 
ettirir  mahiyetti.'  o ldu ğu n dan  encümen i mıizce ta
yini muameleye lüzum görü lm ediğ in in  arzuhal 
sahibine anlatı lmasına karar verildi.

K a ra r  No. K a ra r  tarihi

5169

5537

Mahmud Dağ
Saidoğlu .
Adilcevaz.

Haci Kardeşi Birinci mü- 
j lâzim Millî mücadele- 
| de şehid düşdüğün- 
[ den kimsesiz ve muh- 
I taç kaldığı cihetle is- 
I kân su ret il e terfih 
i eılilmesi.

70 24 - IV  - 1939

Kardeşi birinci  mülâzim Bahrinin Mill î  mü- 
ca'd('led(' ş(‘lıid düşmesi üzerine tek başına sefil 
ve perişan kaldığ ını anlatan ve bu acıklr vaziye
tinden kurtarılması için kendisine b ir  mesken te
m in  edeci'k tahsisat verilmesin i vevahud iskân 
suret ile terf ih edilmesini istiyen Ad ilc ivaz  nahi
yesinde Mâlımın! Dağın arzuhali  encümenimize 
havale edilmekle icabı g ör ü şü ld ü :

K an u n î  mevzuatın d ileğ inin yer ine  »‘d i r i l m e 
sine miisaid o lmadığ ının  arzuhal sahibine anla
tılmasına1 karar verild i .

K a r a r  No. Karar  tarih i

71 24 - I V  - 1939

lleis  
i! iresim 

İ. Sökmen

M. M. 
A y d ın  

A. Menderes

Kât ib 
Samsun 
M. tüm

Bursa Bursa Corum
M. Fehmi Gerceher X, Ayas AT. Kayaalp

Deniz li  Cazianteb O rdu  Samsun Sivas Sivas
T ahir Berk ay M. Şahin Dr. Vehbi Demir N. Fırat 11. İsıl- Z. Basara

Van 
Münih Boya
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Şüeda Sümer.
Piyade tümeni baş 
veterineri Yarbay 
Mazhar Sümer eşi. 
Sarıkamış.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

İstimlâk edilen çift- I Geliboluda Koru çiftliği sahibi İbrahim Koru
liklerine takdir edi- I kızı ve Sarıkamış piyade tümeni başveterineri
k ıı kıymet az oldu- j Yarbay Mazhar Sümer eşi Siieda Sümerin arzu-
ğundan haddi lâyikı- i hali encümenimize havale edilmekle icabı görü-
ııa iblâğı.

15
15

Nâzım Kocabıyık. 
Ceza evinde Hazim- 
oğlu.
Bursa.

Hakkında verilen 
mahkûmiyet kararı
nın isabetsizliğinden 
şikâyet.

şüldü:
Arzuhal sahihleri, çiftliklerinin 24 250 lira be

delle istimlâk edildiğini halbuki bu çiftliğin vergi 
kıymetinin 55 622 lira olduğunu ve binaenaleyh 
eğer Mâliyenin takdir ettiği kıymet doğru ise 
istimlâkin bu kıymet üzerinden yapılmasını, 
aksi takdirde şimdiye kadar fazla kıymet üze
rinden tahsil edilmiş olan vergilerin hakikî kıy
meti tecavüz eden mikdarmın kendilerine iade
sini istemektedirler.

Arzuhal sahibleri bu iş için Devlet şûrasına 
da müracaat etmiş ve yapılan muamele usul ve 
kamına muvafık görülerek müracaatları Dev
let şurasınca reddedilmiş olduğundan 803 numa
ralı Yüksek Meclis Umumî Heyeti kararı mu
cibince encümenimizce yapılacak bir muamele 
olmadığının kendilerine anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

72 26 - IY  -1939

Köy korucusu Aliyi yaralamak suçundan 
Bursa Ağır ceza mahkemesince dokuz sene hapis 
cezasına mahkûm edilmesinde adaletsizlik oldu
ğundan şikâyet eden ve Temyiz mahkemesindeki 
dosyasının celbile tedkikini ve beraet ettirilme
sini isteyen Bursa ceza evinde Nazım Koeabıyı- 
ğm arzuhali encümenimize havale edilmekle 
icabı görüşüldü:

Temyiz mahkemesinde görlümekte olan bir 
davanın encümenimizce tedkikine kanunî imkân 
olmadığından dileğinin yerine getirilemiyeceği- 
nin arzuhal sahibine bildirilmesine karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

73 26 - IV  -1939
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5274
5652

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Memed Bulât ve ar. 
Yenişehirin Mecidi
ye köyünde mukim 
Memedoğlu.
Bursa

Arzuhal hulâsası I Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Zayi olan eşya ve 
kaybolan hayvanları
nın tazmini.

5272 1 Nazife Deniz Zara-
5650 ban köyünden. 

İnebolu.

Tahrir dolayısile ara
zisine takdir edilen 
fahiş kıymetin haddi 
lâyikına indirilmesi.

5273 , Ali Çelik ve ar.
5651 Yenişehirin Alaylı 

! köyünde mukim Hü- 
seyinoğlu.

I Bursa.

Zayi olan eşya ve 
hayvanlarının Hükü
metçe tazmini ve mem
leketlerine iadeleri.

Pripol kazasının Birman köyü ahalisinden 
olup Bursanın Yenişehir kazasında iskân edil
miş olan Mecidiye köyünde mukim Memedoğlu 
Memed Bulât ve arkadaşlarının encümenimize 
havale edilen arzuhallerinde vakıa Yenişehirde 
iskân edilirlerken kendilerine birer ev ve tarla 
verilmiş ise de parasız ve çıplak olduklarından 
ve buraların havasile imtizaç edemeyip hasta düş
tüklerinden şikâyet etmekte ve bu sefaletlerine 
acele nihayet verilmesini, ve listesini bağladıkla
rı zayi olan hayvanlarının ya aynen iadesini ve- 
yalıud bedellerinin kendilerine tediyesini iste
mektedirler.

İcabı görüşüldüğünde: Yenişehir kazasında 
iskânlarının memleketin asayiş ve inzibatına 
taallûk eder bir mesele olduğundan bu hususta 
kanunî mevzuat dairesinden yapılacak bir mua
mele bulunmadığının ve dileklerinin yerine geti- 
rilmiyeceğinin arzuhal sahihlerine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

74 26 - IV  -1939

İneboluda yapılan umumî arazi tahririnde 
arazisine takdir edilen ve kaza idare heyetince 
aynen kabul ve tasdik edilen kıymetin yüksek 
olduğunu ve fakir olması hasebile Devlet şûra
sına müracaat imkânı bulamadığından bahsile 
idare heyeti kararının bozulmasını isteyen înebo- 
lunun Zarbana köyünden Nazife Denizin arzuhali 
encümenimize havale edilmekle icabı görüşüldü: 

Yapılan muamelede bir kanunsuzluk görül
mediği gibi meselenin esasen Devlet şûrasına aid 
olduğu tezekkür edilerek encümenimizce tayini 
muameleye mahal olmadığına ve keyfiyetin ar
zuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

75 26 - IV  -1939

Plümer kazası ahalisinden olub Yenişehir İz
nik, Kemalpaşa kazalarına iskân edilmiş olan 
Alanlı köyünde mukim Hüseyinoğlu Ali Çelik 
Encümenimize havale edilen arzuhallerinde va
kıa iskân edildikleri yerlerde kendilerine ev ve 
tarla verilmiş ise de paraaız ve çıplak oldukları-
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m ve buraların havasile imtizaç edemedikleri için 
hastalandıklarından şikâyet etmekte, ve bu sefa
letlerine. nihayet verilmesini ve listesini bağladık
ları hayvanlarının ya aynen iadesini ve yahud 
bedellerinin kendilerine verilmesini istemekte
dirler.

Haklarında tatbik edilmiş olan iskân muame
lesi memleketin asayiş ve inzibatına taallûk eden 
sebeblere dayandığı için bu hususta yapılacak mu
amele olmadığına ve kanunî mevzuatın dilekle
rinin yerine getirilmesine imkân bulunmadığına 
ve keyfiyetin kendilerine anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

76 26 - IV  - 193!)

Reis M. M. Kâtib
Giresun Aydın Samsun Amasya Balıkesir Bolu

A. Menderes M. JJlaş İsmail Hakkı Mumcu F. Tiridoğiu Lûtfi Gören

Bursa Bursa Çorum Denizli Gaziaııteb Gümüşane
M. Fehmi Gerçeker N. Ayaş N. Kayaalp Tdhir Berkay M. Şahin Ş. Erdoğan

Kırşehir Ordu Ordu Rize Samsun Sivas
l)r. Yusuf Z. Somır • Dr. Vclıbi Demir II. Şarlan R. Dinç N. Fırat 11. Isık

Srvas 
Z. Başara

Yan
M. Boya
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Arzuhal verenle
rin adi, sanı ve 
oturdukları yer

5282"! Fahri Günaydm Ye- 
5660 ; nihamam mahallesin*

| dc kasap.
Malatya.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden? verildiği,

Millî emlâkten satın 
aldığı emlâk hakkm- 
daki dileklerin m na- 
arr itibar© alınması. 
Fatma Belliye.

4694 Sertkaya. Tonton, ma- 
5023:;' hailesi Çukur boşatan 

j sokak No. 2 
Beyoğlu - İstanbul.

| ivialatyada Kasab Fahri Günaydının encümeni- 
j mıze havale edilen arzuhalinde Ermeni emvali nıet-
■ r u Kesin den ol ub Hazine tarafından kendisine satı

lan ve namına tapuya tescili de yapılmış olaıı evde 
irsen hissedar olduklarından bahsilc Serkiz ve 
refikası tarafından açılan dava neticesinde da
vacıların hisselerine aidtapu senedinin iptaline 
karar verilmiş olduğunu halbuki tapusunu ala
rak temellük ettiği bu eve ihale bedelinden fazla 
masuaf yapmış olduğu cihetle tapunun iptali ka
rarının mağduriyetini mucib olacağını anlat
makta' ve bu iş için ayrıca dava açmış olduğttnu 
da ilâve ederek mahkemece verilen kararın tas
hihini istemektedir. Doğrudan doğruya mah
kemeye ve mahkemeden sadır olacak hükme tâbi 
bir mesele hakkında encümenimizin karar vere- 
miyeceği Yüksek Meclisin 311 sayılı kararı ikti
zasından olmakla encümenimizce yapılacak mu
amele olmadığının arzuhaî sahibine anlatılması
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

77 3 - V  - 1939

İzalei şuyulu gayri- 
menkullerinin satışı 
hakkında icra daire
since yapılan mua
melenin tashihi.

İstanbul Beyoğlunda mukim Fatma Behiye, 
encümenimize havale edilen arzuhalinde 11564 lira 
kıymet takdir edilen ve yarı hissesine sahib oldu
ğu konağın izalei şuyu için yapıla® müzayede^ 
sinde diğer hissedarların 8600, liraya talib olma
larına mukabil 8650 liraya arttırılması netice
sinde ihalenin kendisi uhdesine yapıldığını ve 
fakat bu parayı ödeyemediği için bir sene sonra 
tekrar yapılan müzayedede iki bin liraya yine 
kendi uhdesine ikinci ihalenin de yapılması üze
rine iki iha'le arasındaki 4325 lira farkın kendi
sine ödettirilmek üzere icraya müracaat edilerek 
konaktaki hissesinin ve eşyasının satılacak sokak
ta ve perişan kaldığını ifade ve şikâyet etmekte 
ve bu konağa 11654 lira1 takdir edildiği ve: bir 
yıl önce 8600 lira bedelle bizzat diğer hissedar
lar satın almıağa talib oldukları halde bir yıl 
sonra yapılan müzayedede diğer hissedarların 
bu sefer bin liradain fazlaya talib olmamaları; za
ruret ve aczimden istifade maksadına matuf ol
duğunu ve bu muamelenin haksız ve adaletsiz ve 
kanunsuz olduğunu iddia etmıekJtedir.
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

5284
5662

Murad.
Kavaklıdere caddesi. 
78 No. lı evde misa
firden  mukim. 
Beykoz - İstanbul

Oradaki vazifesine 
alınması hakkında.

Bu dilek doğrudan doğruya mahkemeye aid 
işlerden olduğu cihetle encümcnimizce tayini mu
ameleye mahal olmadığına ve keyfiyetin arzuhal 
sahibine anlatılmasına kara'r verildi.

Karar No. Karar tarihi

78 3 - Y  - 1939

Beykozda mukim gedikli erbaş Murad, en
cümenimize havale edilen arzuhalinde, bir ifti
ra olarak isnad olunan suçtan dolayı 61 nci 
tümen cezaevinde mevkuf iken hüküm kesbi- 
katiyet etmeden mecburî hizmet müddeti bitti
ği ve temdidi de kabul olunmadığı için rütbesi 
alınarak Tekirdağ cezaevine sevkedilmiş ise de 
Tekirdağ A ğır ceza mahkemesince tahliyesine 
karar verilmiş olduğu cihetle tekrar mesleği
ne alınmasını istemektedir.

İcabı görüşüldü:
3410 numaralı kanun mucibince bu dilek 

Askerî temyiz mahkemesine aid olduğuna ve 
keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

79 3 - V  -1939

5109 . Cemal özyurd.
5466 . Yerli eczanesinde Ec- 

j zaçı kıdemli yüzbaşı- 
| lığından emekli.
| Amasya.

Tekaüd maaşının tez
yidi ile terfihinin te
mini.

Eczacı kıdemli yüzbaşılığından 38 sene hiz
metten sonra eski tekaüd kanunu hükümleri
ne göre tekaüdü yapılmış olduğu için, yeni 
tekaüd kanuııile tekaüde sevkedilenlere naza
ran çok az maaş almakta olduğundan şikâyet 
eden ve bu adaletsizliğin ve nisebetsizliğin tas
hihini ve terfih edilmesini isteyen Amasyada 
Cemal özyurdun arzuhali encümenimize havale 
edilmekle icabı görüşüldü:

Bu dilek kanun teklifini icab ettirir mahi
yette olduğundan enciimenimizce yapılacak 
muamele olmadığının arzuhal sahibine bildiril
mesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

80 26 - Y  -1939
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% ! Arzuhal verenle-1 
■g o | rin adı, sanı ve I Arzuhal hulâsası 
^ ; oturdukları yer | =
3253 I Abdülkadir. | Mahkûmiyetine dair
3423 I Cezaevinde mahkûm. J olan hükümde adlî 

! Si irdi i Ahmedoğlu. j hata bulunduğundan 
Siird. : dosyasının tedkikile

| bu kararın kaldırıl- 
! ması.

.
I -

1 !
5328 Yusuf Küpeli. Hukuku tasarruf iye-
5708 Asansör şehid Nus- sine Hâzinece vaki 

rat sokak No. 67 - 105. i müdahalenin refi. 
Aydınlı Hayimaki- 
oğlu.
İzmir. !

5323 | Bedriye. ; Tahsis edilen eytam
3703 Vaizoğlu ölü Abdül- ! maaşmm tezyidi.

| baki kanar, 
i  Akpınar.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Behçeti öldürmeğe tam teşebbüs filinden 
on sene ağır hapse konulmasına tlair verilen 
ve katiyet kesbeden hükmün bir adlî hata ne
ticesi olduğunu iddia ve evrakının celbi ile 
hakkındaki mahkûmiyet kararının bozulması
nı isteyen Siird cezaevinde Abdülkadiriıı arzu
hali encümenimize verilmekle keyfiyet Adliye 
vekâletinden sorulmuş ve alınan cevab üzerine 
icabı görüşüldü:

Adliye vekâletinin mahkûmiyet kararının 
kazaî yollardan geçerek katileştiği ve cezanın 
afifini mueib kanunî bir sebeb bulunmadığı yo
lundaki 25 - 1 -1938 tarih ve 12 genel ve 3 özel 
sayılı cevabı encümenimizce uygun görülerek 
dileğinin yerine getirilemiyeceğinin arzuhal sa
hibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

81 3 - V  -1939

İzmirde Asansör civarında mukim Aydm lı 
Yusuf Küpeli, babasından irsen müntekil A y
dındaki emlâkinin firarî zannile Hâzinece satıl
dığından şikâyet etm ekte; halbuki kendisinin 
firarî olmayıp askerlikle İzmire gelerek orada 
tevattun ettiği İzmir Emniyet müdürlüğünün 
kısmı idarî 7774 numaralı vesikasile sabit bulun
duğu cihetle batapu mutasarrıf olduğu emlâki
nin kendisine iadesini veya bedellerinin veril
mesini istemektedir.

Arzuhal sahibinin d ileğ i:
Mahkemeye aid bir mesele olduğundan encü

mence yapılacak muamele olmadığının kendisine 
bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

82 3 - V  -1939

Urfa tahrirat müdürlüğünden mütekaid ko
cası Ölü Abdülbakinin 36 senelik hizmetine mu
kabil geride kalan ikisi malûl üç çocuğuna do
kuzar liradan ayda 27 lira tekaüd maaşı bağlan
dığından bu para ile geçinemiyerek sefalete 
düştüklerinden ve dilenme vaziyetlerine şeldilç-
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î Arzuhal vererile- 
| ^  | rin adı, «anı ve 
__| oturdukları yer

Arzuhal hulâsası! Encümen, kararı ve.ne sebebden verildiği

lerincterı .çikâyet «den  ve terfih edüattelerini.iste- 
yeıı Akpznarda.iüukim Bedriyeııin arzuhali en
cümenimize havale edilmekle icabı görüşüldü: 

Dileğinin yerine getirilmesine kanunî mev
zuatın miisaid olmadığının arzuhal sahibine an
latılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi'

83 3 - V -1939

4494
İ747~

îlyaa.
Cezaevinde mahkûm. 
Çorum.

H a.kki.nrlfl.ki mahkû
miyet kararının kal
dırılması.

1339 doğumlu Firdcvsin kızlığını bozmaktan 
üç sene dört ay ağır hapse mahkûm edilmiş ise 
de kendisinden hamile kalan bu kadınla bera
ber yaşamakta olduğundan ve tashihi karar tale
bi ile talshihi sin iddiası reddedilmiş bulunduğun
dan hakkındaiki mahkûmiyet kararının kaldırıl
masını isteyen Çorumda mahkûm İlyasın arzu
hali encümenimize havale edilmiş ve keyfiyet 
Adliye vekâletinden sorulmuştu.

Vekâletin 91 genel ve *40 özel sayılı cevabı 
üzerine keyfiyet encümenimizde 'konuşuldu: 

llyas halkındaki mahkûmiyet kararının Tem
yiz 'mahkemesince tasdik edilmiş ve-tashihi karar 
talebi de yine Temyiz utahfcemıesince ‘reddedilmiş 
olduğu ve vekâletçe mahkûmiyetin affını mucib 
bir cihet görülmemiş olduğu Adliye vekâletinin
26 - V II - 1938 ta'rihli cevabında bildirilmek
tedir. Vekâletin bıı cevabı encümenimizce de uy
gun görülerek dileğinin yerine getirilemiyeceği- 
nin arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

84 3 - V  - 1939

5088 Kâzim Binbaşıoğlu. j İşten çıkarıldığı müd- ı Kars cezaevi müdürü iken Hâkimler kanunu-
5113 Crta kapı mahalle- dete aid maaşlarının

sinde Cezaevi eski verilmesi ve bir me-
ı müdürü. ; muriyete tayini. 

Kars.

nun 126 ncı maddesi mucibince işten çıkarılan 
ve yapılan muhakeme neticesinde beraet eden 

I Kâzım Binba'şıoğlu, encümenimize havale edilen 
arzuhalinde işten çıkarıldığı müddete aid maaş- 

ı kırının Adliye vekâletince verilmediğinden ve 
| henüz bir memuriyete, tayini yapılmadığından 
j  şikâyet etmektedir.
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'Hâkrrrtler ‘ kanununun tıfSf6 neı m a^esi hök- 
| i müno göre işten çıkarManlara muhakeme sönün-
I j da beraet etseler dabi „müterakim .maaşlarının

ı verileceğine dair bir hüküm meveud olmadığın-
i 1 I! I dan müterakim maaşlarının kendisine.verilmesine

I dair talebinin yerine getirilemiyeceğine; bir me- 
| muriyete tayini lıakkındaki dileğine gelince: Ha- 
| kimler kanununun 146 ııcı maddesinde bıı gibi 

1 I işten çıkarılanlar muhakeme neticesinde beraet
ettikleri takdirde memuriyetlerine iade veya mu
adil bir memuriyete tayin olunacakları açıkça ya*- 
xılı olduğuna göre Adliye vekâletince muadil bir 
memuriyete tayinini istemek arzuhal sahibinin 
kanunî bir hakkı olduğuna ve bu hususta' vekâ
lete müracaat etmesi lüzumunun kendisine bil
dirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

85 3 - V - >1939

5064
5419

369
390

'Burhan Anadolu. 
Plümür eski hâkimi. 
Seydişehir.

I 2556 sayılı Hakimler 
kanununun muvakkat 
maddesinin A  ben
dine tevfikan hakkın- 

- da yapılan muamele
nin kaldırılması.

Hukuk mektebini bitirdikten -sonra 3339 yı- 
i lında Adliye meslekine intisab ederek 11 sene 

müddeiumumilik ve hâkimlikte bulunduğu ve son 
| olarak Plümer hâkimi iken 1934 tarihinde ha- 
j kimler kanunu hükümlerine göre haksız olarak 
j memuriyetine nihayet verilmiş olduğundan şikâ- 
! yet etmekte olan Şeydi şehirde mukim Bürhan 
! Anadolunun arzuhali Encümenimize havale edil

mekle icabı görüşüldü :
Arzuhal sahibinin evvelce vaki müracaatı üze* 

rine dileğinin yerine getirilemeyeceği hakkında 
encümenimizce verilen 23 - III - 1937 tarih ve 656 
numaralı kazarın tebdil ve tadilini mucib ¡bir sebeb 

; görülemediğinin kendisine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. <K«rar ¿tarihi

86 3 - V  * 1939
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

5287 Saim. Salahor.
5666 Sarıyerde Ortaçeşme

Fıstıklı bağlar sokak
No. 5.
Emekli deniz gedikli
subayı.
İstanbul.

Arzuhal hulâsası! JŞncümen kararı ve ııe sebebden verildiği

T ekaüdlüğünü mu- 
eib maluliyetinin de
receye girmesi.

! Yüksek Reisliğe sunulub Encümene havale edi
len Saim Salahorun arzuhali Encümence okun
du ve görüşüldü.

Arzuhal sahibi, vazife yaparken hâsıl olan ru
hî buhranlarla hastalanarak tedavi altma almmış, 
Gerek Gümüşsüyü, gerek deniz hastanesi ve ge
rek Gülhane sıhhî heyetlerince yapılan muayene
ler ve müşahedelerde farkı mesai neticesi hasta
lığının « psikasteni » olduğu tesbit edilerek teka
üde sevkedihniş. olduğundan ve raporu 1122 sa
yılı kanunun üçüncü maddesine uyduğundan ma- 
lûliyet derecesinin tesbiti ile maaş tahsisini is
temektedir.

Saim Salahorun dileği 3410 sayılı kanunun 
mevzuu dahilinde olduğundan mezkûr kanunun bi
rinci maddesi hükmüne göre Askerî temyiz mah
kemesine müracaat etmesinin kendisine bildiril
mesine karar verildi. •

Karar No. Karar tarihi

87 3 - V  - 1939

5290 | Melâhat Yücel.
5669 j Piyade alayı komu- 

, tanı Albay Şeref Yü- 
; cel eşi.

Bayburd.

Devlet şûrası kararı
na itiraz.

Istanbulda Kızıltoprakta Hüseyin Paşa çık
mazında No. 8 evinin bina vergisi hakkında 
Devlet şûrasının ittihaz ettiği kararı reddede
rek davanın yeniden tedkikini isteyen Melâhat 
Yücelin Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal eri- 
eneümene havale edilmekle okundu ve icabı gö
rüşüldü.

Devlet şûrası Deavi dairesi kararlarının en
cümence tedkik ve tağyir olunamıyacağı Yüksek 
Meclisin 803 numaralı kararı iktizasından oldu
ğundan dilek ve iddia hakkmda tayini muame
leye mahal olmadığının arzuhal sahibine anlatıl
masına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

88 3 - V  -1939

5322 j Memed Akyazılı. 
57021 2- Sv. Tüm. Tnk. Tb. 

j 102 Tnk. Bl. Sınıf 8 
i Adapazarlı. 

Lüleburgaz.

Askerî sanat lisesini 
ikmalden sonra Har
biye okulu talebesi gi
bi muamele gördük
lerinden 1494 sayılı 
kanunda yazılı yar
dımcı smıftan sayı-

Ad ve soyadları yazılı 8 nci sınıf askerî rüt
beli eşhasın Yüksek Reisliğe sundukları arzuhal
ler encümenimize havale edilmekle okundu ve 
müzakere edild i:

Bu vatandaşların dileklerinin hulâsası aske
rî sanat lisesini bitirdikten sonra Harbiye okulu 
talebesi gibi muamele gördüklerinden 1494 sayı-
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’efl Arzuhal verenle-'
rö • 
1  £  ! rin adı, sanı ve | Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

oturdukları y e r  j  ______________TTj - . 

91
Kemal Kurtoğlu. ! lan sanayii harbiye lı kanunda yazılı yardımcı sınıftan sayılan sa

96 j Muini Zafer gemisi i subayı olmaları için nayii harbiye subayı olmaları için kanun tedvi
Torpito makinisti as- kanun teklifi. nidir.
teğmen. ! Kanun teklifi encümenin vazifesi dışında bu
İzmit. lunduğundan hakkında yapılacak bir muamele

37 Lütfü Akengin. olmadığının kendilerine anlatılmasına karar ve

38 Deniz fabrikaları U. rildi.
Müdürlüğünde 8 nci Karar No. Karar tarihi

sınıf memuru.
İzmit. 89 3 - V -1939

45 Hâmid Akgündüz.
46 Deniz fabrikaları U.

Müdürlüğü As. San
atkâr mua.
İzmit.

2 Halil Er.oğlu.
2 52. Tüm. 174 ncü A-

lay tüfekçisi.
Pmarhisar.

90 Muzaffer Aksan.
95 10 ncu piyade alayı

tüfekçisi 8 nci sınıf.
Alpullu. Reis M. M. Kâtib

60 Hüsnü Anayurd.
.. . i

Giresun Aydın Samsun 
1. Sökmen M. Ulaş63 61 tum 8 nci piyade ;

Albayı tüfekçisi 8
nci sınıf sanatkâr. Balıkesir Bolu Bursa
Tekirdağ. F. Tiridoğlu Lûtfi Gören M. Fehmi Gerçek er

5030 Kâzım Anılmış.
5382 ‘ Müstahkem mevki

Top. 6. A. kamacısı. Bursa Çorum Denizli
İzmir. N. Ayas N. Kayaalp T ahir Berkay

5194 Cavid Arkan.
5564' Müstahkem mevki Gazianteb Kırşehir Ordu

Muhabere bölüğü ma M. Şahin Dr. Yusuf Somer Dr. V. Demir
kinist memur mua
vini.

! İzmir. Ordu Samsun Sivas
172 j Ömer Durukan. Hamdi Şarlan N. Fırat A. öztekin Erdemgü
i r i Hr. Sİ. ve Vs. Ko-

i mutanlığr As. Sanat- !
j kâr muavini. Sivas Sivas

İzmit. | i Hikmet I§ık Ziya Bayıra
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j  Arzuhal verenle- 1 
gi j®. rin; adı;, saıuu ve A t/aiİ«*! hulâsa«* 

jj oturdukları yer
5004i (>eraal Akyöa. Yevmiyesini* arttı-
"5354^ Mensaeat- föbrika«m- rrlmast. 

i da No. 491 j
Malatya;

3260 Hulusi Hancılar ve ! İzmir Erkek lisesi
3430 ar- orta, kısmında okuyan

; Osmaniye caddesinde j çocuklarının bütün
1 82 No. da manifa- j dersleri iyi olduğu
| turacı. ; halde yalnız musiki
! İzmir. I dersinden sınıfta bı

rakıldığından şikâyet,

4075 i Şükrü Kütiikbâşı. j Tekaüd maaşının art- : 
4294*1 Aydın Jandarma bö- . tırdması veya vaktile 

1 lük“ komutanlığından- i tekaüd aidatı olarak ; 
emekü tfcrloetm iş-- olduğu pa«- |
Erzincan. raların bilhosab al- j

tın olarak kendisine ! 
iadesi.

t ;

t KıacHın»]! kaaıadi ve 1»  «sebebdanverildiği:

! (Jeıııal: AJûyÜK,, encümeoMoiaet hiavak; edileni 1 
amıhttümie* St«a»-Sana4liwt' evini pak iyi derece
de bitirerakı. M*Ja<fcya fabrikasında 
marangozlukla çalışmakta bulunduğtmuuıveı fa 
kat ayda eline ancak 29 lira geçtiğinde» yetiş- 

! tirmekte olduğu iki kardeşinin ve kendisini» 
bu para ile geçimlerinim- çok zor olduğunu an
latarak bu derdine bir çwu bufanaıaasıra iste
mektedir.

Bu dilek encümenimizi alâkadar etmediği ci
hetle alâkalı makama müracaat etmesi lüzumu
nun arzuhal sahibine bildirHfnesme karar verildi.

Karar Noı Karat t*arihi

90 5 - V  - 1939

İzmirde Osmaniye- caddesinde 82..nuamrada 
manifaturacı Hulûsi ve arkadaşlarının Yüksek 

Reisliğe sundukları telgrafname,. İzmir Erkek 
lisesinde okuyan oğullarının yalnız musiki der
sinden iyi not almadıklarr için1 smrirfra' bırakıl
mak istendikleri cihetle bir senelik emeklerinin 
bu suretle heder olmak tehlikesinde* olduğun
dan şikâyet etmekte ve buna meydan verilme
mesini istemektedirler.

Mesele Kültür bakanlığından sorulmuş, alı
nan cevabda, bu talebenin diğer derslerden al
dıkları notun ortalaması 6 tuttuğu için, orta 
okul sınav talimatnamesinin 40 neı maddesine 
uyularak doğrudan doğruya sınıf geçirildikle
ri bildirilmektedir.

Dilekçe sahihlerinin diiekri bu suretle yeri
ne gelmiş olduğundan kendilerine- anlatılmasına 

\ karar verildi.
Karar No. Karar talihi

91 5 -V*-1039

Mütekaid jandarma yüzbaşısı Şükrü Kü- 
tükbaşı, encümenimize havale edilen arzuhalin
de 35 senelik askerlik hizmetinden sonra 1326 
senesinde 625 kuruş altın para ile* tekaüd edil
diğinden, şimdi ise yirmi lira kâğıd para al
makta ve bu yüzden sefaleti çekmekte oldu
ğundan şikâyet etmekte ve kendisi.' gibi yüzbaşı 
olup ta yeni tekaüd kanunu hükümİMâna göre
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|

4812 Mustafa Akmumcu. Yerdiği raporlar hak-
5146 Ulucanlar Akbaş ma- kında, 

j hailesi Akdoğan so- 
| kak 21 No. lı evde 
! emekli yüzbaşı.

Ankara.

ı

tekaüde sevkedilmiş olanların ayda yetmiş lira 
tekaüdiye aldıklarından bahsile tekaüd aidatı 
olarak vaktile terketmiş olduğu paraların bil- 
hesab altın olarak kendisine iadesini veyahud 
yeni tekaüd kanununa göre maaşının arttırıl
masını istemektedir.

Keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuştur.
Mezkûr vekâletten gelen cevabda, ne maa

şının arttırılmasına, ne de tekaüd aidatının bil- 
hesab altın olarak kendisine tesviyesine kanunî 

i imkân olmadığı bildirilmektedir. Vekâletin bu 
| cevabı encümenimizce de uygun görüldüğünün 
i arzuhal sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

92 5 - Y  -1939

Emekli kurmay yüzbaşı Mustafa Akmum- 
curıun encümenimize havale olunan arzuhalin
de, 1339 senesinde liüyük Millet Meclisine, îc- 

j ra Vekilleri Heyetine ve bazı vekâletlere 10 
! senelik bir plân verdiğinden büyük harbde mü- 
! kellefiyeti ziraiye kanununu çıkarttığından, 
! J332 senesinde Türkiyeyi sanayileştirmek için
■ 150 sayıfalık ve on senelik bir plân hazırlamış 
| olduğundan, 1939 senesinde bir ziraat raporu 

yazdığından, bu raporda vekâlet kongre filân 
I topluyorsa da bundan bir netice çıkmıyacağı 
| ve şümullü bir iş göremiyeceğini'zikretmiş ol

duğundan ve netice olarak da verdiği raporlar 
i ve plânlarla tavsiye ettikleri tatbik olunsa idi 
| bu gün Devlet bütçesinin iki milyar lirayı geç

miş olacağından bahsile 253 numaralı raporu- 
i nun kendisine yadigâr olarak verilmesini ve 
ı lüzum varsa memleketi sanayileştirme işlerin- 

de vatana hizmet etmesi imkânının teminini 
i istemektedir.

Bu arzuhal muhteviyatı encümenimiz me- 
i saisini alâkadar eder mahiyette görülmediğin- 
, den dilekçesinin saklanmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

93 5 - V - 1939
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4940 j Bekir sıtkı. ’ Açıkta kaldığı müd-
5287 Koyunpazarı Ahiel- dcte aid maaşlarının 

1 van cami sokağında verilmesi.
C. No. 6 
Ankara.

4934 j Nigâr. I Cezasının affini isti-
5281 I Kamer hatun mahal- i yor.

! leşinde Duraç soka- I 
j ğında No. 3 evde. :
| ebe. i
! Beyoğlu - İstanbul, j

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Ankarada mukim Bekir Sıtkı, Yüksek Re
islikten encümenimize havale edilen arzuha
linde, Posta, telgraf, telefon umum müdürlüğü 
Ankara Başmüdüriyeti idare memuru iken 
kendisine mirî eşyayı sirkat etmek suçu isııad 
olunarak inzibat komisyonunca işten el çektiril- 
diğini ve Ankara Birinci asliye ceza mahke
mesinde cereyan eden muhakemesi neticesin
de beraet kararı almış olmasına rağmen mü
düriyeti umumiyece bir vazifeye tayin edilme
mesi üzerine Devlet şûrasına müracaat ederek 
lehde karar aldığını ve fakat açıkta kaldığı on 
beş ay müddet için dairesince maaşının veril
memesi üzerine tekrar Devlet şûrasına müra
caat etmiş ise de, bu defa Şûraca talebinin 
reddedilmiş olduğunu anlatarak hakkında ve
rilen bu kararın muadelete uygun olmadığı için 
değiştirilmesini istemektedir.

Devlet şûrası Deavi dairesi kararlarının en
cümenimizde tedkik edilemiyeceği hakkında 
Yüksek Meclisin 311 numaralı kararına uyu
larak arzuhal sahibinin dileğinin yerine geti- 

I rilemiyeceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

94 5 - Y  -1939

Sürpik kadının ölümüne sebebiyet vermek 
| maddesinden bir seneye mahkûm edilen İstanbul 

Beyoğlunda mukim Ebe Nigârın arzuhali encü
menimize havale edilmekle keyfiyet Adliye vekâ
letinden sorulmuş ve alınan ccvab üzerine icabı
görüşülmüştür.

Arzuhal sahibi hakkında verilen mahkûmiyet 
kararının bir adlî hata neticesi olduğunu iddia 
etmekte ise de mesele iki defa Temyiz mahkeme
sinden geçmiş, tashihi karar talebi de reddedilmiş 
olduğundan enciimenimizce cezanın ortadan kal- 

| dırılmasım mucib bir sebeb görülemediğinden ken
disine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

95 5 - V - 1939



d . | Arzuhal verenle-' | 
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jj« oturdukları yer
4737 I Yusuf Yıldız. | Mahkûmiyetine dair
5068 1 Ağrı cezaevinde mah- 1 evrakın tedkikile ma- 

! kûm TC re işin Ezik kö- ! suiniyetinin meydana 
| yünden Yusufoğlu. | çıkarılması.

Karaköse.

| meşince de tedkik edilerek talebinin reddi ile ka
rarın tasdik olunduğu anlaşılmıştır.

Binaenaleyh mahkemelerden verilen ve dere- 
> çelerden geçmek suretilc katiyet kesbeden hüküm- 
| lere a id evrakın celbi ile tedkikat yapılması ve 
; hükmün bozulması encümenin salâhiyeti lıaricin- 
| de olduğundan keyfiyetin dilek sahibine bildiril- 
| meşine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

96 5 - Y  -1939

On beş seneye mahkûmiyetine dair verilen 
kararda isabet olmadığından evrakın celbi ile 

! hükmün bozulmasını ve tedkikini isteyen Ağrı 
ceza evinde mahkûm Yusuf Yıldızın Yüksek Re
isliğe sunmuş olduğu arzuhal encümene veril
mekle Adliye vekâletine gönderilmişti.

(ielen karşılık okundu ve karara bağlanmak 
üzere müzakere edildi:

Yusuf Yıldız hakkında bidayet.cn Ağrı ceza 
I mahkemesinden verilen kararın Temyiz mahke-

Reis 
Giresun 

1. Sökmen

M. M. 
Avdın

Kâtib 
Samsun 

M. Ulaş
Balıkesir

F. Tiridoğlu
Balıkesir 

II. Karan
Bolu

Lûtfi Gören

Bnrsa Bursa Çorum Denizli Gazianteb Kırşehir
M. Fehmi Gerçcker N. Ayas Nuri KayaalpTahir Berkay M. Şahin Dr. Yusuf Z. Somer

Ordu Ordu
Dr. Vehbi Demir ilamdı Şarlan

Samsun Sivas Sivas Sivas
N. Fırat A. Öztekin Erdcmgil II. Işık Ziya Başara



5131 !
5494

4544
4843

3165
3332

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Falih Arrman. 
Karantina Hamam 
sokak. 24 numarada 
yüksek mühendis. 
İzmir.

Arzuhal hulasası i  Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Vazifeden çıkarılma
sı hakkmda Şûrayı 
devlete vaki müraca
atları hakkında veri
len red kararının 
ana yasaya mugayir 
olduğundan kaldırıl
ması.

îzmirde mukim Yüksek mühendis Falih A n 
man, Encümenimize havale edilen arzuhalinde, 
Devlet Şûrasında senede görülen on bin davadan 
yarısının haksız ve keyfî muamele gören mağdur 
memurlar tarafından ikame edildiğini halbuki 
keyfî muamele için ceza kanununun 228 ııei mad- 
desile tayin olunan müruru zaman müddetinin 
beş sene olmasına mukabil Devlet şû - 
rasında müracaat müddetinin Ancak 60 
gün olarak kabul edilmesinin bir haksız
lık olduğunu ve bir çoklarının mağduriyetini mu- 
cib bulunduğunuDevlet şûrasının noksan teşkilâ
tının yapdan haksızlıkları meşrulaştırmak vazife
sini görmekte olduğunu iddia etmekte ve Devlet 
şûrasına açtığı davaların reddedilmiş olmasından 
şikâyet etmektedir.

Devlet şûrası deavi daireleri kanunu dairesin
de vücude gelmiş ve çalışmakta olan bir kaza mü- 
essesesi olduğundan ve Devlet şûrası kararları
nın arzuhal encümeninde tedkik edilemeyeceği 
hakkında Yüksek Meclis kararı mevcud olduğun
dan arzuhal sahibinin dileğinin reddine ve ken
disine bu suretle anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

97 15 - V  - 1939

R. Yeşil.
Fethiyenin Kadıkö- 
yünden Yeşiloğlu ce
zaevinde mahkûm. 
Elmalı.

Memleketi
nakli.

Elmalı ceza evinde mahkm olarak mahbus bu
lunan R. Yeşil, encümenimize havale edilen arzu
halinde, memleketi olan Fethiye ceza evine nakli
ni istemektedir. Keyfiyet Adliye vekâletinden 
sorulmuş ve alınan cevab üzerine icabı görüşül
müştür.

Fethiye ceza evinin mevcudu istiab haddinden 
fazla olduğundan arzuhal sahibinin mezkûr ceza
evine naklinin mümkün olamayacağı hakkında 
Adliye vekâletinin cevabı uygun görülerek dile
ğinin yerine getirilemeyeceğinin kendisine anla
tılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

98 15 - V  - 1939
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rin adı, sanı ve 
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Orhan Tarlıan.
Şişli Küçük Bahçe 
sokak Karlo Apartı- 
maru No. 1 General 
Hayrioğlu.
İstanbul.

A r/u hal lmlfiKaaı ! Eneiimen kararı ve ne sebebden verildiği

3821
4031

4193
4419

Osman Kuzucu.
Niğdede mukim Nev- 
şelıirli eski Posta ve 
telgraf müdürü. 
Niğde.

Kesilen yetim maaşı
nın yüksek tahsili bi
tirinceye kadar veril
mesi.

Mahkûmiyetinin me
muriyete tekrar alın
masına mâni teşkil 
edecek derecede olma
dığından bir memu
riyet ve aile harcı
rah ve maaşı da ve
rilmesi.

.1937 senesinde (¡alatasaray lisesini ikmal ile 
Üniversite fen şııbesi kimya kısmına girdiği 
halde yüksek tahsile 19 yaşını bitirdikten sonra 
başladığı ve 19 yaşım ikmalinde henüz lisede tah
silde bulunduğu için tekaüd kanununun 47 nei 
maddesi mucibince yetim maaşının kesilmiş ol
masının, Galatasaray lisesinde tahsilin diğer li
selerden bir sene fazla olmasına binaen, doğru 
olmadığını iddia eden ve kesilen yetini .maaşının 
iadesini isteyen merhum Tümgeneral Hayrioğlu 
Orhan Tarhaııın arzuhali encümenimize havale 
edilmekle keyfiyet Mahiye ve Maarif vekâletle
rinden sorulmuş ve alınan cevablar üzerine icabı 
görüşülmüştür.

Maarif vekâletinden gelen cevabda arzuhal 
sahibinin Sümerbank hesabına Avrupaya tahsile 
gönderilmesi üzerine 26 - IT - 1938 tarihinde 
üniversiteden alâkasının kesilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Meselenin bu suretle halledilmiş olduğuna ve 
arzuhal sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

99 15 - V  - 1939

Niğdede mukim Nevşehir eski posta ve tel
graf müdürü Osman Kuzucunun encümenimize 
havale edilen iki arzuhali Nafia vekâletine gön
derilmiş ve gelen cevablar üzerine icabı görüşül
müştür.

Arzuhal sahibi müfettişin meslekî bilgisizliği 
yüzünden hakkında ya'pılan tahkikatın hatalı ve 
garazkârane olduğunu, ve Nevşehir ağır ceza 
mahkemesince verilen mahkûmiyet kararının da 
bir garazkârlık eseri olduğunu bu mahkûmiyetin 
memuriyete alınmasına mâni teşkil edecek de
recede bulunmamasına’ rağmen Nafia vekâletince 
kendisine bir vazife verilmemesinin kanunsuz ol
duğunu iddia etmekte; ve »Kİ esini Nevşelıirden 
Niğdeye getirdiği için yol parası ve mevkuf bu
lunduğu müddet için aile maaşı verilmesini ve 
kendisi gibi on dokuz senedir yurda faydalı hiz
metler etmiş bir memurun açıkta bırakılmak su- 
retilc düştüğü ağır sefalet ve mağduriyetine ni
hayet verilmesini istemektedir.
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Arzuhal verenle
rin  adı, sam ve Arzuhal hulâsası 
oturduklar*! yer ,

Baha Sunay. Hakkında Temyiz
Teşvikiye mahalle- , mahkemesince verilen 
sinde mukim illise- kararın tekrar ted- 
yinoğlu. Şoför. kiki.
Antalya.

i

Ali Hiza Baysal. Temini istikbal san- 
Binbirdirek Dizdari- dığındaki alacağı hak- 
ye mahallesi Medre- kında, 
se sokağı No. 21 
Süleymanoğlu.
İstanbul.

. 1 ' I— — ■— — II..■■■...................I...... II—

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Nafia vekâletinin cevabında ise, ne hapiste 
bulunduğu müddet için ailesine maaş, ne de ta- 
leb etmekte olduğu aile harcırahının verilebil
mesi hakkında kanunî bir hüküm mevcııd olma
dığı ve sucunun da 2071 numaralı kanunla alâ
kası bulunmadığı cihetle kendisine maaş ve har
cırah veril em iyeceği gibi 788 numaralı memu
rin kanununun 49 nen maddesinin kendisinin 
memuriyete alınmasına mâni teşkil ettiği bildi
rilmektedir.

Nafia. vekâletinin bu cevabının encümenimiz- 
ce de uygun görüldüğünün arzuhal sahibine bil
dirilmesine ka'rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

100 15 - V  - 1939

Antalyada mukim Baha Sunay, encüme
nimize havale edilen arzuhalinde, evvelce ver
miş olduğu arzuhalinden henüz bir netice elde 
etmediğinden bahsile hakkında Temyiz mah
kemesinden verilen hükmün doğru olmadığını 
iddia ederek dosyasının celbile meselenin tek
rar tedkikmı istemektedir.

Bundan önce vermiş olduğu arzuhal üzeri
ne encümenimizin 1 3 - X I I -1938 tarih ve 1779 
sayılı kararı sadır olmuş bulunduğundan son 
arzuhalinde ise bu kararın tebdilini mucib bir 
sobeb görülmediğinden dileğinin yerine getiri- 
lemiyeceğiniıı kendisine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

101 1 5 - V - 1939

îstanbulda mukim Ali Rıza Baysal Yüksek 
Reisliğe sunduğu arzuhalinde, Tophanci âmi
re birinci sanayi alayı mektebinden şenet tari
hi olan 1324 den 1931 tarihine kadar fasılasız 
olarak marangozlukla hizmet ettiğini ve idare
ce 1326 senesinde tesis edilen Temini istikbal 
sandığına yevmiyelerinden kesilen paradan ay
da yüz elli - yüz altmış kuruş tediye ettiğini 
ve sandık nizamnamesine göre çalışamıyacak 
sinne gelenlere ve diğer sebeblerle işten ayrı- 
lanlara bu suretle kesilen paraların defaten
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Arzuhal vereııle- 
1 rin adı, sam ve Arzuhal, hulâsası 
; oturdukları yer

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
L , _ „  . . . . . . .  -
i verileceği yazılı olmasına rağmen hu hususta 

Millî Müdafaa vekâletine vaki müracaatlerin- 
den rnüsbet bir netice çıkmadığından şikâyet 

: etmekte ve mezkûr sandıkta birikmiş parala- 
i rmın kendisine verilmesini istemektedir.

Keyfiyet Millî Müdafaa vekâletinden so
rulmuş ve alınan cevablar ve Askerî fabrika- 

| 1ar umum müdürü tarafından encümenimize 
verilen şifahî izahat üzerine icabı görüşülmüş
tür:

Millî Müdafaa vekâletinden gelen 27-1-1939 
: tarihli cevabda, arzuhal sahibinin Temini is- 
| tikbal sandığına ödediği para kendi iddiası 
! gibi ayda 150 - 160 kuruş olmayıp senede 

250 - 600 kuruş arasında olduğu ve fakat ne 
Temini istikbal sandığı için kesilen paraların 
iadesine dair, Temini istikbal sandığı ve ne 
de bu sandığı ‘ istiİdâi' eden Teavün ve sigorta 
sandığı talimatnamelerinde bir kayid ınevcud 

| olmadığından ve Temini istikbal sandığının 
iııhilâli anında arzuhal silıibi Ali Kızanın hiz
met müddetile yaşı, sandık talimatnamesinin 
tekaüdliik hakkı için tayin etiği hadlere vâsıl 

| olmamış bulunması hasebile kendisine bir hak 
| verilmemiş ise de Teavün sigorta sandığına 
j terketmiş olduğu müterakim aidat tutarı olan

77 lira 36 kuruşun kendisine iade edilmiş ol- 
' duğu ve bundan başka bir şey talebine arzu- 
| hal sahibinin hakla olmadığı bildirilmekte, bi- 
; dayeten kendisine verilen cevabda sandığın 
| tasfiyesinden sonra elde bir para kaldığı tak- 
! dirde talimatname hükümlerine göre sandık 

mensublarının bir nisbet dahilinde faydalandı
rılmalarının düşünülmekte olduğu bildirilmiş 
ise de tasfiye neticesinde elde bir para kalma
dığı için buna da imkân hâsıl olmadığı ilâve 

1 edilmektedir.
Millî Müdafaa vekâletinin bu cevabı ve alı

nan şifahî izahat encümenimizce de uygun gö- 
] rülmekle bu sebeblerle dileğinin yerine getiri- 
j lemiyeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına 

karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

102 15 - V  -1939
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'S 1 Arzuhal vereni e-
r§ ;5İ  | uin adı, sanı ve Arzuhal hulasası
^  J  oturdukları yer
4580 j Remzi Ülker. j Tekaüdlük hakkının
4892 | Seydişehirinde mukim tanınmamasından şi-

 ̂ | Bitlis vilâyeti Husu- kâyet.
4927 sî muhasebe muame- ,
5274 jâı memurluğundan i 

emekli.
Konya - Seydişehir.

3535 Ayşe Pekün. Kocası muallim ölü
3725 Tet endüstri ve Te- ; Şakirin Balkan har- 

cim A. ş. i  binden önce muallim- j
Taşhan - İstanbul. likte on dört senelik 

hizmetinin tekaüdlük 
hosabında nazara a- 

; lınmadığından şikâ
yet.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Bitlis hususî muhasebe eski muamelât memu
ru Remzi Ülker Yüksek Reisliğe, sunduğu arzu
halinde umumî ve hususî bütçelerde geçen filî

■ hizmetlerinin mecmuu yirmi beş seneyi tecavüz 
etmekte olmasına rağmen 1930 senesinden sonra 
ve hususî bütçeye naklinden evvel umumî bütçe
de geçen hizmetinin hesaba katılmaması yüzün-

: den kendisinin tekaüdlük hakkı tanınmamakta ol
duğundan şikâyet etmektedir.

Keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuş ve 
; gelen cevab üzerine icabı görüşülmüştür.

1(583 sayılı tekaüd kanununun 66 ncı maddesi,
; ve buna müsteniden ittihaz edilen Divanı muha

sebat kararı, hususî bütçeden tekaüd edileceklerin 
1 - VI - 1930 dan sonra umumî muvazenede, ve 
umumî muvazeneden tekaüd edileceklerin de bil
mukabele mezkûr tarihten itibaren hususî bütçe-

■ de geçen hizmetlerinin tekaüdlük hesabında sayıl- 
mıyaeağım âmir olduğundan dilek sahibi hakkın-

: da tatbik olunan muamelenin tekaüd knnumı hü- 
j kümlerine göre yapılmış olduğu yolunda Dahiliye 
j vekâletinin vermiş olduğu cevab encümenimizce 
| de muvafık görülerek arzuhal sahibinin dileğinin 

yerine getirilmesine mevzuatın müsaid olmadığı
nın kendisine anlatılmasına karar verildi.I

Karar No. Karar tarihi 
i  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

103 15 - V  -1939

Kocası Eskişelıirin Bozan köyü muallimlerin
den ölü Şakirin Balkan harbinden önce muallim
liklerdeki on dört senelik hizmetinin tekaüdlük 
hesabında nazara alınmadığından şikâyet eden 
ve bu suretle yapılan kanunsuzluğun düzeltilme
sini isteyen Ayşenin arzuhali encümenimize ha
vale edilmekle iş Maarif vekâletinden sonılmuş 
ve gelen cevab üzerine icabı görüşülmüştür.

Vakıa ölü Şakir, Balkan harbinden önce 14 
sene muallimlik etmiş ise de 1329 yılında Köprü- 

| lüye giderek Türk vatandaşlığını kaybetmiş ve 
ancak 1340 yılında Türkiyeye mübadil olarak gel- 

j miş bulunduğundan 1683 sayılı kanunun 10 ncu 
; maddesine göre 1340 yılından önceki hizmetinin
I tekaüd hesabına katılamıyacağı yolunda Maarif 
j vekâletinin vermiş olduğu cevab encümenimizce
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ri riıı adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiğ
oturdukları ver

de uygun görüldüğünden arzuhal sahibine bildi
rilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

104 15 - V  -1939

3325
3496

İbrahim Halil îzgin. 
inhisarlar muhake- 
mat memuru. 
Elbistan.

Dava vekâleti ruh
satnamesi verilmesi.

Elbistanda Gaziantebli İbrahim Halil îzginin 
encümenimize havale olunan arzuhalinde on sene
den fazla Adliye hizmetlerinde bulunduğu cihet
le dava vekâleti ruhsatnamesi verilmesi için A d
liye vekâletine yaptığı müracaatlerden uzun za
mandır bir netice alamadığından şikâyet etmek
te ve ruhsatnamesinin biran evvel gönderilmesini 
olamadığı takdirde bu iş için mal sandığına ya
tırmış olduğu beş liranın iadesini istemektedir.

Arzuhal sahibinin istediği ruhsatname 26 - IV- 
1936 tarihinde kendisine verilmek üzere Gazian- 
teb müddeiumumiliğine gönderilmiş olduğu öğ
renilmekle dileğinin yerine getirilmş olduğunun 
kondsine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

105 15 - V- 1939

Reis M. M. Kâtib
Giresun Aydın Samsun Amasya Balıkesir

1. Sökmen M. Ulaş îsmal Hakkı Mumcu F . Tiridoğlu

Balıkesir Bolu Bursa Bursa Çorum
H. Karan Lûtfi Gören M. Fehmi Gerçeker N. Ayas N. Kayaalp

Gazianteb Ordu Ordu Samsun Sivas
M. Şahin Dr. Vehbi Demir II. Şarlan N. Firat H. Işık
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21 - VI - 1939 Çarşamba

Ş.936
5283

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Ali Haydar Tengiz. 
Avukat Rahmi Adal 
kâtibi.
Edremid.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

İnhisarlardaki hiz
metinin filî hizmet
ten sayılmasını isti
yor.

¿498 
4" 51 ;

4530 ! 
4S08 |

4999 | 
i 349 !

•Şeref Adut.
Birinci Vakıfhan No. 
32.
İstanbul.

Edremitte mukim Ali Haydar Tengiz; encü
menimize havale edilen arzuhalinde, tekaüd ta
lebi hakkında Maliye vekâletince yapılan muame
lenin mevzuatı kanuniyeye uygun olmadığından 
şikâyet etmekte ve düzeltilmesini istemektedir.

Arzuhal sahibi bu dileği hakkında Devlet şû
rasına açtığı dava Şûraca reddedilmiş olduğun
dan Yüksek Meclisin 803 sayılı kararında kaza 
mercii olan Şûradan verilecek hükümlerin encü- 
menimizce tedkik olunamıyacağı yazılı olduğun
dan dileğinin yerine getirilemiyeceğiııin kendisi
ne anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

106 15 - V  - 1939

Hakkındaki tabiiyet
ten iskat muamelesi- ' 
nin kaldırılması.

Hakkında yapılan tabiiyetten ıskat, muame
lesinin refine dair olup Şeref Adut imzalı arzu
hal, encümenimize havale edilmekle iş Dahiliye 
vekâletinden sorulmuştu. Gelen cevab üzerine 
icabı görüşüldü.

Arzuhal sahibinin Edirnede doğmuş olduğu 
ve bundan 18 yıl önce yurdumuzdan ayrıldığı 
millî savaşa iştirak etmediği gibi 24 - IV  - 1923 
denberi yurda avdet etmemiş olduğu cihetle Baş
vekâlete yapılan teklif üzerine 1041 sayılı kanuna 
göre icra Vekilleri Heyetinin 7 - IV  - 1938 ta
rih ve 8574 sayılı kararile yurddaşlıktan çıkarıl
mış olduğu anlaşılmıştır.

Yapılan muamelenin kanuna uygun olduğuna 
ve encümence tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
107 1 5 - V - 1939



— 2 —

1630
1719

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

j Raif Ballıoğlu. 
Gazipaşa mahallesin
de Hoca zade. 
Bilecik.

206
216

Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

341 senesinde Hâzi
neden müzayede ile 
satın aldığı evin 1771 
sayılı kanuna göre 
kendisine parasız o- 
rak temliki.

Mustafa înan.
İmam oğullarından 
Mustafaoğlu Gulâm 
köyünden.
Vezir köprü.

Evvelce verdiği arzu
hal hakkmda.

3431 Ömer Sarı.
3604 Sarı Osmanoğlu.

; Vilâyet caddesinde 
Şapkacı.

4961 ()rdu.

Ayaklarından daimî 
malûl bulunduğun
dan kazanç vergisin
den muaf tutulması.

Bilecikte Hocaoğlu Rasih, encümenimize ha
vale edilen arzuhalinde, lıarikzede olduğunu iddia 
ederek 1341 senesinde Hâzineden müzayede ile 
satın aldığı evin 1771 sayılı kanunun beşinci 
maddesi mucibince kendisine parasız olarak tem
likini istemektedir.

Keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuş ve alı
nan cevab kâfi görülmiyerek salâhiyetli bir me
mur celbile iş incelenmişti. Bunun neticesi Ma
liye vekâletinden son alınan 11 - IV  - 1939 tarihli 
tezkerede:

Arzuhal sahibinin 1771 sayılı kanunun neş
rinden evvel müracaat ederek harikzedeliğini ve 
meskene muhtaç olduğunu tesbit ettirmiş oldu
ğundan ve Hâzineden müzayede ile aldfğı evinde 
kendisi şağili bulunduğundan 1771 sayılı kanu
nun beşinci maddesinden istifade ettirilmesi lü
zumunun anlaşılması üzerine nüfus adedine gö
re adi iskân haddi dahilinde görülen evin aid 
mütebaki borcu olan 901 liranın tahakkukundan 
tenzili ve kendisinden aranılması için Bilecik def
terdarlığına yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Dileğinin bu suretle yerine getirilmiş olduğu
nun arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

108 15 - V  -1939

Mustafa inan, encümenimize havale edilen ar
zuhalinde, 15 - X I  - 1939 tarihinde Yüksek Reis
liğe sunduğu dilekçesinin neticelenip neticelen
mediğinin kendisine bildirilmesini istemektedir.

Evvelce verdiği arzuhal üzerine dileğinin ye
rine getirilemiyeceği hakkında encümenimizce 
19 - IV  - 1939 tarih ve 34 sayılı karar sadır ol
duğundan keyfiyetin kendisine tekrar bildiril
mesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

109 1 5 - V - 1939

Orduda' mukim şapka tamircisi Ömer Saranın, 
ayaklarından daimî malûl olduğundan kazanç 
vergisinden muaf tutulması hakkında, encümeni
mize havale edilen arzuhali Maliye vekâletine 
gönderilmiş gelen cevabta: evvele« Maliye vekâle
tine müracaatına karşı defterdarlık vasıtasile
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

5293
’5672"

îdris Adiğa. 
Balaban, mahallesin
de Gülten sokak No.
16 evde.
Ankara.

îstifa ettiğinden eski 
vazifesine muadil 
maaşlı bir memuri
yete alınması.

kendisine vaki tebligatta 2395 numaralı kanu
nun 3 ncü maddesinin 12 ııci fıkrasında mevzuu- 
balıs muafiyet hükmü meşkûr fıkrada tarif edi
len surette malûl olan idiler ve seyyar satıcılar
la malûl resmî ve hususî müstahdemler ve müte- 
kaidlere münhasır olduğu, halbuki kendisinin 
dükkânı olduğu ve talıtı işgalindeki dükkânının 
gayrisafi iradı üzerinden vergiye tâbi olduğu ve 
muafiyet hükmünden istifade edemiyeceği bildi
rildiği ve son gönderdiği arzuhaldeki dileği de 
ayıu surette muafiyet talebinden ibaret olduğu 
cihetle yukarıda1 zikredilen kanunî sebebler dola- 
yisile dileğinin yerine getirileıııiyeceği bildiril
mektedir.

Maliye vekâletinin cevabı kanuna uygun gö
rülerek arzuhal sahibine ıbu suretle anlatılmasına 
ka'rar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
110 15 - V - 1939

İdris Adiğa, Encümenimize havale edilen ar
zuhalinde, maaşlı memur iken ücretli vazifeye 
nakledilmek suretile mağdur edildiği için istifa 
ettiğini ve bu sebeble açıkta kalarak sefalete düş- 
düğünü anlatmakta ve eski vazifesine muadil bir 
maaşlı memuriyete alınmasını istemektedir.

Mesele Maliye vekâletinden sorulmuş alınan 
cevab üzerine icabı görüşülmüştür.

Arzuhal sahibinin 12 lira maaşlı varidat kad
rosu kâtibliğinde iken 2996 sayılı teşkilât kanu
nunun tatbiki sırasında kadro yüzünden açıkta 
kalması üzerine 50 lira ücretli tebliğ memurlu
ğuna tayin edildiği ve fakat bu vazifede bir buçuk 
sene kadar hizmetten sonra tekaüde sevkedilmesi 
talebile 8 - V  - 1937 tarihinde istifaen vazifeden 
ayrılmış olduğundan mezkûr teşkilât kanununun 
3 ncü maddesi mucibince hizmetlerine mukabil 
kendisine 495 lira ikramiye verilmek suretile 
Devlet memuriyetinden alâkasının kesilmiş oldu
ğu anlaşılmıştır.

Devlet memuriyetile bu suretle alâkası kesil
miş olan arzuhal sahibi hakkında yapılan muame
lede bir kanunsuzluk görülemediğinin kendisine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
111 15 - Y  -1939
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3897 I Fatma Zehra. j Kadro harici kalma-
4110 i Kuzunkonak mahal- sile tasfiyeye tâbi 

leşinde Zadei meşru- tutulması arasmda 
I tiyet mektebi eski j geçen müddete aid 
;  baş öğretmeni. j  mazuliyet maaşları-
j Konya. ! nm verilmesi ve te-

; kaüd muamelesinin 
malulen icrası sure- 
tile tashihi.

■

48ti3 Mustafa Dinçel. Tokad mebusu Galib
5202 Doğbada köyünden Pekel yanında hiz- 

Ömeroğlu. metçi bulunan kızı-
i Nevşehir. nm kendisine göste

rilmesi.

| Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

j  Konyada Zadei Meşrutiyet mektebi başmu- 
! allimi iken raporla üç ay mezun bulunduğu sı- 
i rada 1341 tarihinde kad'-o harici bırakılması 
j üzerine mazuliyet maaşı tahsisi için vaki mü

racaatının nazara alınmamasından ve 4 sene 
i  sonra da tasfiyeye tâbi tutulmuş olduğundan 
| bahsile kadro harici kalmasile tasfiyeye tâbi tu- 
i  tulması arasında geçen dört seneye aid mazuli- 
\ yet maaşlarının verilmesini ve tekaüd muamele- 
j sinin malulen icrası suretile tashihini isteyen 
| Konyada mukim eski öğretmen Fatma Zehramn 
i arzuhali encümenimize havale edilmekle keyfiyet 

Maarif vekâletinden sorulmuştu. Alınan cevab 
; üzerine icabı görüşüldü:

Arzuhal sahibi bu iki dileği hakkında evvel
ce Maarif vekâleti aleyhine Devlet şûrasına da- 

: va açmış ve davası reddedilmiş olduğundan 
: Devlet şûrası kararlarının tedkik edilemiyece- 
; ğine dair Yüksek Meclisin 803 sayılı kararı ge- 
j reğince bu dilek hakkında encümenimizce yapı- 
| lacak muamele bulunmadığının arzuhal sahibi- 
! no anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

112 15 - V  -1939

Ankarada Emniyet hanmda misafireten mu- 
I kim Mustafa Dinçel, encümenimize havale edi- 
| len arzuhalinde, 12 yaşlarındaki Ayşe adında- 
: ki kızının beş sene evvel Tokad mebusu Galib 
I Pekel tarafından hizmetçi olarak alındığını ve 
| bu kere alıp götürmek için müracaatı üzerine 
I kızının kaybolduğu söylenerek redle karşılan

dığından şikâyet etmekte ve kızının hayat ve rne- 
1 matının tahkikini istemektedir.

İcabı görüşüldü:
Bu mesele için mahkemeye müracaat etmesi 

; lüzumunun kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

113 15 - Y -1939
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5701
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Yusuf Ziyaettin. 
Acıpayamm Yeşilo
va köyünde Musta- 
faoğlu.
Acıpayman.

4890
5232’

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Kuvayi milliyedeki 
hizmetlerine muka
bil çocuklarının Hü
kümet namına okut- 
turulması, ve kendi
sinin memur veya 

ücretli bir yere tayini.

Emin Dumantepe. 
Cümhuriyet mahalle
sinde Eski Çal jan
darma komutanı. 
Ödemiş.

Terfihinin temini.

Kuvayi milliye ve istiklâl savaşında ihtiyat 
zabiti olarak muhtelif ceblıelerde çalıştığına dair 
elinde vesikaları olduğundan ve bu kadar hizmet
lerine mukabil bu gün maişetini temin için ne bir 
tarlası ve ne de bir odası olmadığı cihetle üç 
çocuğu ile sefalette kaldığından bahsederek ço
cuklarının Hükümet hesabına tahsil ettirilmele
rini ve ailesinin iaşelerini temin için de kendisi
nin bir memuriyete alınmasını isteyen Yusuf Zi- 
yaettinin dilekçesi Encümende okundu ve icabı 
grüşüldü.

Hükümet hesabma okutturulacak talebe hak
kında mevcud mevzuata uymak zarurî olduğun
dan arzuhal sahibinin bu dileği hakkında Encü
mence ayrıca yapılacak bir muamele olmadığına; 
bir memuriyete tayini hususundaki dileğine gelin
ce : bu cihet de Encümenimizin meşgul olacağı 
meselelerden bulunmadığına ve böylece kendisine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

114 15 - Y - 1939

Emekli teğmen Emin, Encümenimize hava
le edilen arzuhalinde, felâketli günlerde vatana 
hizmet etmiş olduğu halde eski tekaüd kanununa 
göre çok az bir maaşla tekaüd edildiğinden, ve 
kendisinin üç gün sonra tekaüdleri icra edilen 
emsalinin kendisine nazaran üç misli terfih edil
miş olduklarından bahsile hizmetlerile mütenasib 
şekilde refaha kavuşturulmasını istemektedir.

Kanunî mevzuata göre dileğinin yerine geti
rilmesinin mümkün olmadığının arzuhal sahibine 
bildirilmesie karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

115 15 - V  -1939

4917 Ali Riza Altan.
5262 Derviş A li mahallesi 

; Alişah Çeşmesi so
kağında 4 No. lu ev
de.
İstanbul - Karagüm- 
rük.

Tekaüd maaşmın mü- 
vazene vergisinden 

! istisnası.

İstanbulda mukim Ali Riza Atanın Encümeni
mize havale olunan arzuhalinde kırk senelik hiz
metine mukabil eski kanun mucibince 634 kuruş 
cüzî bir maaşla tekaüd edildiğinden yeni kanun
la tekaüd edilenlerin terfih edilmiş olmalarına 
mukabil böyle mağdur ve mühtaç kaldığından ve 
bundan başka bir de muvazene vergisi kesilmek-



-  e

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

4903
5247

Arzuhal hulasası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Ömer Faik.
Fethiye kapusu 1 
No. lu evde.
Posta idaresi müte- 
kaidlerinden. 
İstanbul - Fatih.

Tekaüd maaşmm az
lığından şikâyet.

te olduğundan bahsile tazallüm etmekte ve cüzî 
tekaüd maaşının muvazene vergisinden istisna
sını istemektedir.

Kanunî mevzuat karşısında dileği hakkında ya
pılacak muamele olmadığının arzuhal sarihine an
latılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

116 1 5 - V - 1939

Posta idaresi mütekaidlerinden Ömer Faik, 
Encümenimize havale edilen arzuhalinde, on sene
dir mefluç olarak yatmakta olduğunun ve tekaüd 
maaşının ise 926 kuruştan ibaret olduğundan bu 
para ile geçinmenin kabil olamayacağının nazarı 
itibara alınmasını istirham etmektedir.

Bu günkü kanunî mevzuata göre Encümence 
yapılacak bir muamele olmadığının arzuhal sahi
bine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4928 ; Ali Gürsel.
5275 Topkapı Davudpaşa 

kışlasında ö lç . A . Tb. 
1. Işık. Bl. de öm er- 
oğlu.
İstanbul.

Askerlik vazifesini i 
yapmakta iken his- j 
sedarlardan birinin ; 
gayrimenkulleri h ak -1 
kında yaptırıdığı hak
sız muamelesinin dü
zeltilmesi.

117 15 - V  -1939

Istanbulda Davudpaşa kışlasında askerlik hiz
metini yapmakta olan Ali, Encümenimize havale 
edilen arzuhalinde, babasından irsen intikal eden 
arazinin, şuyuun izalesi için diğer hissedar tara
fından kendisi aleyhine açılan davada, kabili tak
sim olduğu halde, kabili taksim olmadığına ka
rar verilerek haberi olmadan satılığa çıkarıldığın
dan ve ucuz bedelle sattırıldığından ve bu yüz
den ailesinin sokaklarda kaldığından bahsile his
sesine düşen malın kendisine iade edilmesini iste
mektedir.

Dileği .mahkemelere aid mesailden olduğundan 
Encümenimizce tayini muameleye lüzum görül
mediğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

118 1 5 - V - 1939
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4844
5181

4948
5295

Arzuhal yerenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer 

İbrahim Çinar. 
Ziraat vekâleti Vete
riner umum müdür
lüğü memurlarından 
Ankara.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Devlet şûrasındaki 
evrakının celbile ted- 
kikı.

Ali Erbil.
Nâzım B. mahallesi 
Ulukapı caddesi No. 
175 evde.
Emekli Üsteğmen. 
Ankara.

Münasib bir işte üc
retle istihdamının te-

îbrahim Çınar, Encümenimize havale edilen 
arzuhalinde, 155 lira ücrctle müstahdem iken 20 
lira maaşlı memuriyete tahvil' edildiği ve sonra 
da Yozgad maliye tahsil memurluğunda bulun
duğu için 163 saydı tefsir hükmüne uyularak, 
maaşının 25 liraya yükseltildiği halde merkez mu- 
hasebeciliğince maaşlarının 20 lira üzerinden ve
rilmekte devam edilmesinden şikâyet etmekte, ve 
Devlet şûrasındaki evrakının celbile tedkikat ya
pılmasını ve 163 sayılı tefsir hükmüne tevfikan 
30 lira maaşı alabilmek kaydile vekâletçe maaşı
nın 25 liraya çıkarılması tarihinden itibaren ma
aşlarının bu mikdar üzerinden hesab edilerek ken
disine tesviyesini istemektedir, 

îeabı görüşüldü :
Arzuhal sahibi bu iş için Devlet şûrasına mü

racaat ederek müruru müddet bakımından davası 
reddedilmiş bulunduğu, mesele Devlet şûrasının 
kaza hakkına tâbi mesailden olduğu için Encü- 
menimizce tayini muameleye lüzum görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

119 15 - V  -1939

Ankarada mukim emekli üsteğmen Ali Erbil^ 
Encümenimize havale edilen arzuhalinde, Millî 
mücadele hizmetlerinden bahsile Lozan muahede
sinden sonra tahdidi sinne tâbi tutularak eski ka
nun mucibince on beş lira maaşla tekaüd edildi
ğinden bu para ile geçinmek mümkün olmadığı 
için on iki seneden beri elli lira ücretle Millî Mü
dafaa vekâleti levazmı yiyecek ambarında çalış
makta iken bu ambarm kadrosu lâğvedildiği ci
hetle bir senedir açıkta bulunduğundan ve bir va
zife bulmak için her yere baş vurduğu halde bir 
netice elde edemediğinden bahsile kendisine ücret
li bir vazife bulunmasını istemektedir.

Arzuhal sahibinin bu dileği Encümenimizin 
iştigal mevzuu haricinde görüldüğünün kendisine 
bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

120 15 - Y - 1939



73 | Arzuhal verenle- i  
g ğ  rin adı, sanı ve j  Arzuhal hulâsası: Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
4* 1 oturdukları yer j !    
4930 ! Mustafa Puz. ! Vazife başında eşki- 5 Samsunda mukim Mustafa Puz, Encümenimi-
5277 ! Salâhiye mahallesin- ya tarafından şehid ze havale edilen arzuhalinde, Samsun polis kad- 

de eski Postane cad- ; edilen oğlundan ma- rosunda memur iken rum çeteleri tarafından şe- 
desi No. 736 evde. ! aş tahsisi. hid edilen oğlundan maaş bağlanmasını istemek-
Samsun. i ! tedir.

Dahiliye vekâletinden vaki soru üzerine alı- 
; nan cevabda, 1337 senesinde müsademede şehid 

olan Feyzinin yetimlerine ancak o zaman meri 
1 mülkiye tekaüd kanununun hükümleri dairesinde 

maaş bağlanabileceği ve mezkûr kanunun 17 nci 
i maddesinde ise babalara yetim maa.şı bağlanaca

ğına dair kayid olmadığı cihetle şehid Fevzi ba
bası arzuhal sahibi Mustafa Puza tekaüd maaşı 

ı bağlanamayacağı bildirilmektedir.
Bu cevab encümenimizce de muvafık görül

müş ve dileğinin yerine getirilemeyeceğinin arzu
hal sahibine bildirlmesne karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

121 15 - V  - 1939

4955 Memed Rahmi Mö- Yeni tekaüd kanu- îzmitte mukim deniz emekli kâtibi Memed 
5302 cek- nundan istifadesinin Rami Möcek, encümenimize havale edilen arzu-

Karabaş mahallesi temini. halinde, mücadelei milliyenin başından sonuna
Akça cami Geçit so- kadar vazife gördüğünü ve eski tekaüd kanu-
kak 14 No. lu evde. nuna göre tekaüde sevkedilmiş olmakla 25 lira
Deniz emekli kâtibi. maaş almakta olduğundan ve bu para ile
Îxmit. geçinemez hale geldiğinden şikâyet ederek yeni

tekaüd kanunundan emsali misillû istifade etti
rilmesini istemektedir.

tcabı düşünüldü ve bu günkü mevzuat karşı
sında dileğinin yerine getirilemiyeceğinin arzu
hal sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

122 15 - V  -1939

Ahsen Şengün. Tekaüd maaşmm art- îzmitte emekli binbaşı Ahsen Şengün, encü-
| Haci Haşan Mahal- tırılarak terfih edil- menimize havale edilen arzuhalinde, Balkan ve 
lesi 12 No. lu evde. mesi. ' îtalya harblerile büyük harbde muhtelif harb

i Emekli Binbaşı. j sahalarında fedakârane hizmetler ifasından
i İzmit. i sonra 1340 tarihinde sıhhî hali sebebile 1693 ku

ruş maaşla tekaüde sevkedildiğini ve fakat bu 
j paranın pek az olması ve sıhhî halinin günden

i i güne bozulması ve ailesinin kalabalık olması yü-



— 9 —
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Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

zünden ömrünün son günlerinde sefalet çek
mekte olduğunu anlatarak emsali misillü teka- 
üd maaşının tezyidi ile terfihini istemektedir.

Bu günkü kanunî mevzuat karşısında dileği
nin yerine getirilmesinin mümkün olmadığının 
arzuhal sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

123 15 - V  -1939

4875
5215"

Hadi Kürkçü. 
Borsa komiseri eski 
Siverek mebusu. 
Adana.

Arazi komşularının 
tapu hududları hak- 
kmda.

3420
3592“

Nimet özkaya. 
înadiye Mefeteb so
kak 27 No. da. 
İstanbul - Üsküdar.

ölen  kocasından ma
aş tahsisi.

Adana borsa komiseri Iladi Kürkçü, encüme
nimize havale edilen arzuhalinde, sahib olduğu 
araziye bitişik arazi sahihlerine verilen tapu se
nedinde gösterilen hududun hakikate uygun ol
madığı ve mağduriyetini mucib bulunduğu se- 
bebile mahkemeye açtığı dava neticesinde iddia
larının nazarı itibare alınmıyarak bariz 
bir haksızlığa maruz kaldığından şikâyet etmek
te ve meselenin Adliye encümeninde tedkikiııi is
temektedir.

Dava mahkemede rüyet edilmiş ve katiyet 
kesbetmiş olduğundan dahilî nizamname muci
bince encümenimizce yapdacak bir muamele ol
madığının arzuhal sahibine bildirilmesine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

124 15 - V - 1939

Nimet özkaya, encümenimize havale edilen 
arzuhalinde, 1930 yılında ölen kocası baytar 
yüzbaşısı Kâzımdan kendilerine 1372 lira ikra
miye verilerek, yetim maaşı bağlanmadığından 
ve bu sebebden yedi senedir sıkıntı çekmekte ol
duklarından bahsile ya kendilerine maaş bağ
lanmasını veyahud da kanunun buna müsaid de
ğilse, hususî şekilde vaziyetlerinin düşünülmesi
ni istemektedir.

Kanunî mevzuat dileğinin yerine getirilme
sine müsaid olmadığından encümende yapılacak 
muamele olmadığının kendisine bildirilmesine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

125 15-V -1939
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Askerî mütekaid Kâzım Kesmen; Encümeni-4833 | Kâzım Kesmen. ! Askerî mahkemece 
5169 Samanpazarı îstas- hakkmda verilen 

! yon caddesi Hacd mu- mahkûmiyet kararm- 
kaddem camii karşı- ; da hatayı Adlî bu- 

I sında 19 No. lu evde, j lunduğundan dosya- 
j Emekli. I sının tedkikile hük

mün kaldırılması.

Hakkmda verilen ka
rarın düzeltilmesi.

Tekaüdlük ikramiye
sinin 45 lira üzerin
den verilmesini isti
yor.

I mize havale edilen arzuhalinde, ihtilas suçundan 
iftiraya ıığraya'rak hatayi adlî neticesi üç ay hap
se mahkûm olduğunu ve Askerî Temyiz mahkeme
sine müracaat etmiş ise de yapılan tahkikat neti
cesinde davasının reddedilmcsile hükmün kesbi 
katiyet ettiğini anlatmakta; ve dava evrakının 
celbile tedkikat yapılarak bu hükmün refedilme- 
sini ve memnu haklarının iade edilmesine dair 
de mahkeme hükmü mcvcud olduğu cihetle her 
hangi bir vateifedc istihdamına mani bir hali ol- 

j madığına karar verilmesini istemektedir.
Arzuhal sahibinin bu iki dileği aid olduğu 

mahkemelerce hükme bağlanmış olduğundan on- 
cümenimizce yapılacak muamele olmadığınm 
kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

126 15 - V  - 1939

Istanbulda Alıırkapı civarında mukim Hayri
ye Erbayın, Encümenimize havale olunan arzu
halinde, İstanbul üçüncü Hukuk mahkemesince 
aleyhine ikame olunan boşanma davasının neti
cesinde aleyhine verilen boşanma ka.rarının ka
nunsuz olduğundan bahsile düzeltilmesini iste
mektedir.

Dileği Adliye mahkemelerine aid dava mev
zuu olduğundan, ve arzuhal sahibinin a'id oldu
ğu mahkemeye açtığı dava mahkeme derecelerin- 

| de görülüb kesbi katiyet etmiş bulunduğundan 
j  encümenimizce yapılacak muamele olmadığının 

kendisine anlatılmasına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi 
------------  --------------

127 15 - Y  - 1939

45 lira maaşlı birinci sınıf emniyet âmiri ola- 
| rak Kütahyada vazife görmekte polis ve mensub- 
I larmın yaşlarmınn tahdidine dair olan kanun 

mucibince tekaüde şevkinde yapılan tahsis mua- 
| melesinin kanunsuz olduğundan bahsile tadilini 
| isteyen îstanbulda polis emniyet âmirlerinden mü- 
I tekaid Fuad Goloğlunun arzuhali Encümenimize 
j havale edilmekle icabı görüşüldü :

Ankara.

5016 Hayriye Erbain. 
5366 Ahrrkapı Saraçhane 

sokak 6 No. lu evde. 
İstanbul.

5330 Fuad Goloğlu.
5710 I Bomanti Sağdıç so- 

j kak 16 No. lu evde 
i  Kütahya Emniyet Â- 
j mirliğinden müteka- 
j id .
! İstanbul.
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I

100 Şükrü Ulupmar. Evrakının celb ve
106 | Devlet demiryolları tedkikma kadar hak-

Eskişehir deposunda kmdaki hükmün in-
7172 No. lu makinist fazının tehiri, 

i Eskişehir.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

: Vâki müracaati üzerine Divanı muhasebatça 
| kendisine verilen cevabda : arzuhal sahibinin 20 
; lira maaşlı başkâtib iken âli mekteb mezunu oldu

ğu için 1935 tarihinde 35 lira kadro maaşlı Is- 
| tanbul emniyet müdürlüğü üçüncü şube müdür 
j muavinliğine 30 lira maaşla tayin edildiği ve fa- 
! kat barem vaziyeti itiabrile 35 lira maaşın ken- 
| disi için mükteseb bir hak temin etmediğini ve 

3201 numaralı kanun ile müstahdem bulunduğu 
memuriyet maaşı 40 liraya çıkarılmış ve bu ma- 

I aşı almakta bulunmuş iken 1937 tarillinde 40 li
ra maaşlı birinci sınıf emniyet âmirliğine tayin 
edilmiş ise de polis teşkilât kanunlarında emni
yet müntesiblerinin terfii için beklenmesi icab 
eden müddet üç sene olarak tayin ve tahdid kı-

5 lınmış olmasına binaen üçüncü şube müdür mua
vinliğinde 30 lira ile hizmet eylediği müddet dahi 

I hesab edildiği halde mecmuu bir terfi müddetini 
doldurmadığından, brinci sınıf emniyet âmirliği 
maaşını 1938 senesinde almağa hakkı olamayacağı 

' ve tekaüdlüğe aid tahsis muamelesinin tadilini 
! mucib kanunî sebebler mevcud bulunmadığı bil

dirilmektedir.
İcabı görüşülerek arzuhal sahibinin dileği hak-

■ kında Divanı muhasebatın yukarıki cevabı Encü- 
! menimizce de muvafık görülmüş olduğunun ken- 
I dişine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

128 1 5 - V - 1939

Makinist Şükrü Ulupınar, Büyük Millet 
Meclisi Yüksek Reisliğine çektiği telgrafta, hak
kında verilmiş olan hükmün infazının mağduri
yetini mucib olacağından balısile evrakının celb 
ve tedkikını ve Meclisçe bir karara bağlanınca- 
ya kadar hükmün infaz edilmemesi için Kütah
ya Müddeiumumiliğine serian tebligat yapılma
sını istemektedir. Mahkemece verilmiş bir hük
mün infazının tehirini taleb eden bu dileğin ye
rine getirilmesine kanunî mevzuatın müsaid bu
lunmadığının dilek sahibine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

129 15 - V -1939
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Celâlettin Kütel. 
Askerlik şubesi baş
kanı Binbaşı.
Gebze.

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

Nasbmm tashihi 
hakkında son tedkik 
merciinin verdiği 
kararm tedkikile 
hakkmm iadesi

Celâl Tütel, encümenimize havale edilen ar
zuhalinde, birinci mülâzim iken üç senelik si
cilinin gönderilmemiş olması sebebile emsalin
den üç sene geri kaldığından şikâyet etmekte ve 
tanzimi alâkalı makamlara aid ve gizli olan si
cillin gönderilmesinde kendisinin hiç bir taksiri 
mutasavver olamıyacağına göre, uğradığı bu 
haksızlığın tashihini ve mükteseb hakkının korun
masını istemektedir.

Mesele 3410 numaralı kanunun birinci mad
desi mucibince Askerî temyiz mahkemesine aid 
işlerden bulunmakla, arzuhal sahibinin mezkûr 
temyiz mahkemesine müracaat etmesi lüzumunun 
kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5138
5502

5073
5428

Necmettin Akyol. 
Nafia müdürü. 
Çankırı.

Kendisinden isteni
len pul cezasmın ka
nuna uygun olma
dığı.

Ayşe Azize Karsan. 
Kodaman sokak 143 
No. lu evde Hariciye 
mümeyyizlerinden ö- 
lü Şükrü Karsan eşi. 
İstanbul - Şişli.

Hidematı vataniye 
tertibinden maaş 
bağlanması.

130 1 5 - Y - 1939

Necmettin Akyol, encümenimize havale edi
len arzualinde, Seyhan vilâyeti başmühendisi 
iken bir istihkak raporuna noksan pul yapıştı
rılmak dolayısile cezasile birlikte kendisinden 
istenen 42 liraya aid ' icra dairesince cereyan 
eden muamele ve mahkemece verilen kararın 
kanuna uygun olmadığından şikâyet etmekte 
ve aleyhindeki bu hükmün refini istemektedir.

Arzuhal sahibinin gerek usule ve gerek esa
sa müteallik itirazlarının aid olduğu merci ve 
mahkemede serdedilerek neticede aleyhde karar 
almış ve bu kararın da katiyet kesbetmiş oldu
ğu anlaşılmaktadır. Mahkemelere aid işlere bak
mak encümenimizin salâhiyeti dışında olduğun
dan dileğinin yerine getirilemiyeceğinin arzuhal 
sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

131 1 5 - V - 1939

Şükrü Karsan eşi Ayşe Azize Karsan, Encü
menimize havale edilen arzuhalinde, Harbiye ne
zareti memurlarından olan zevcinin bir çok se
faret kâtibliklerinde vazife ifa etmiş ve Cumhu
riyetin ilânından sonra, en son olarak Hariciye 
nezareti umuru siyasiye mümeyyizi iken sıhhî 
sebeblere binaen talebi üzerine tekaüde sevkedil-



— 18 -
i  Arzuhal verenle- 
j  rin adı, sanı ve 
¡ oturdukları yer

A li Benson.
Kurbu Zincirli ma
hallesinde Girid mü
badillerinden. Hasan- 
oğlu.
Gazianteb.

Hakkı Atakay. 
Bendderesi Balaban 
Çeşmesi Güzel Arçın 
sokak No. 29 da. 
Hereke fabrikası es
ki makinisti.
Ankara.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

miş bulunduğunu ve tarihten iki yıl önce de ve-”" 
fat etmesi üzerine kendisine ancak 626 kuruş gi
bi pek cüzî tekaüd maaşı bağlanmış olduğunu 
anlatmakta, ve bu para ile geçinmek mümkün ol
mayacağına göre otuz seneye yakın hizmet eden 
kocası için hidematı vataniye tertibinden kendi
sine maaş bağlanarak sefaletten kurtarılmasını 
istemektedir.

Dileğinin yerine getirilmesine kanunî mevzu
atın müsaid bulunmadığının arzuhal sahibine bil
dirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

132 15 - Y  -1939

îstihkakmm veril
mesi hakkında Dev
let şûrasınca verilen 
red kararının yeni
den tedkikı.

A li Benson, encümenimize havale edilen ar
zuhalinde, Girid mübadillerinden olması hasebi- 
le taleb etmiş bulunduğu istihkak mazbatasına 
mukabil Gazianteb istihkak komisyonunun vahi
di fiat eedveli haricinde ve hilâfında olarak is
tihkakının tahakkuk ettirilmiş olmasının ka
nunsuzluğundan bahsederek Devlet şûrasına aç
tığı davanın reddedilmesinden şikâyet etmekte; 
ve vahidi fiat eedveli mucibince bakiye istihka
kının kendisine verilmesi için davasının Devlet 
şûrasında yeniden görülmesine karar verilmesini 
istemektedir.

Yüksek Meclisin 803 sayılı kararı Devlet şû
rası Deavi dairesi kararları hakkında encüme- 
nimizce bir muamele yapılmasına mâni bulun
duğundan, dileğinin yerine getirilemiyeceğinin 
arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Kanar tarihi

133 15 - V  -1939

Arzuhal encümeninin 
1245 No. lu kararma 
itiraz.

Hereke fabrikası sabık makinisti Hakkı Ata
kay, encümenimize havale edilen arzuhalinde, 
Hereke fabrikasının evvelce merbut olduğu Ha- 
zinei hassa, gerek muvazenei umumiye, gerek hu
susî veya mülhak bütçelerden hiç birine dahil 
olmadığından, 1325 tarihli tekaüd kanundle bu 
memurlara verilmiş olan tekaüd hakkı 1683 nu
maralı yeni tekaüd kanunile kaldırılmış ve arzu-



A
rz

uh
al

— 14 —*
o
£

5052
5404

Arzuhal verenle- j j 
rhı udi, saııı ve Arzuhal hulâsası j Encümen kanın ve m; sebebdeıı verildiği 
oturdukları yer i

Ali Gürz Dağalmaz. B ir vazifeye tayin. 
Uncular sokağında 
Kömürcü Vasil kar- | 
şısında çıkmaz sokak 
3 sayılı evde.
Maraşlı Haliloğlu.
İstanbul - Üsküdar.

hal sihibi ise yeni tekaüd kanunundan evvel te- 
kaiidlük hakkını iktisab etmemiş bulunduğundan 
ve her ne kadar Hereke fabrikası bilâhare Mil
lî emlâk dairesine bağlanarak bir müddet oraca 
idare edilmiş ise de arzuhal sahibi bu müddet 
zarfında maaşla değil ücretle istihdam edilmiş 
olduğundan kendisine tekaüd maaşı veya ikra
miye verilmesine kanunî imkân görülemediğine 
dair encümenimizin 11 - III - 1938 tarihli kara
rına itiraz etmekte ve Mâliyenin mezkûr fabri
kayı hini tesellümünde eski şeklini bozmıyarak 
tekaüd aidatım kabul ve istifada devam etmiş 

: olduğu halde bilâhare tekaüdlük hakkınm ta- 
| nmmamış olması ve maaşının ücrete tahvili key- 
j fiyeti ise bir idare değişikliği neticesi olup bun- 
| da kendisine bir taksir isnad olunamıyacağı ci- 
! hetle mağduriyetten vikayesini istemektedir.
! îcabı görüşüldü: Arzuhal sahibinin itiraz et- 
! mekte olduğu 1245 sayılı encümenimiz kararının 
i değiştirilmesini mucib sebeb görülmediğinden 
i dileğinin yerine getirilmeyeceğinin arzuhal sa- 
' hibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

134 1 5 - Y - 1939

| ________________________________________________________

Bir vazifeye tayini için İstanbul İnhisar baş- 
; müdürlüğüne ve Devlet demiryolları idaresine 
1 vaki müracaatlarına müsbet cevab alamadığın- 
! dan şikâyet yollu evvelce Yüksek Meclise sun-
I
| duğu arzuhalleri encümence bir karara bağlan- 
| mış ise adresine bildirilmesini istemektedir, 
j Arzuhal sahibinin dileği hakkındaki encüme

nimizin 6 - V I - 1938 tarih ve 1759 sayılı ka- 
| rarı kendisine gönderilmiş olduğundan bu arzu

halinin hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

135 15 - V  -1939
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rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası j 
i oturdukları yer
[ Abdullah Akgöl. : Rapor ve müktesep j

I Defterdarlık muha- j hakkı da olduğun- |
sebe müdürlüğü ka- dan sahil bir şehirde
leminde kâtib. ; 30 liralık bir memu-
îstanbul. riyte tayini.

!

Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

Arzuhali Encümenimize havale edilen İstan
bul defterdarlığı muhasebe kâtibi Abdullah Ak- 
gölün dosyası getirilerek tedkikat yapılmış ve Ma
liye vekâletinden alınan cevablar ve Encümende 
hazır bulundurulan vekâlet Zat işleri müdürü 
Şefik Güranın da verdiği şifahî izahat üzerine 
vaziyet şöyle tesbit edilmiştir.

Arzuhal sahibi Mardin Merkez tahakkuk me- 
î muru iken Mardin ve Cerrahpaşa hastanelerinden 
| deniz kenarı mahallerde istihdamı lüzumuna dair 
j aldığı raporlar üzerine îzm ir ve İstanbul defter

darlıklarına vekâletçe gönderilen tezkerede aynen 
| « Mardin vilâyeti merkez varidat memuru Abdul- 
I lah Akgölün sıhhî muayenesi neticesinde mutedil 
î bir iklime nakline lüzum gösterilmiştir. Bu me

mur meslek mektebi tedrisatını da muvaffakiyetle 
takib etmekte iken ayni sıhhî sebeble mektebi de 

, ikmale muvaffak olamamıştır. Ayni ahvali sıh- 
j hiyenin tevlid ettiği bu ıztırarı temin etmek üzere 
ı vekâlet Abdullahın memuriyetinin îzmire naklini 
| muvafık görmüştür. Mumaileyh, dört senelik 
| bir memurdur, ihtiyat subayı olduğu için 

1 - X  - 1937 tarihindenberi filen 30 lira maaş 
almaktadır. Sıhhî mezuniyeti 22 - X I I  - 1937 

I de hitam bulacaktır. Mezuniyetinin hitamı aka- 
I binde orada işe başlamak üzere münasib bir ma- 
! halle tayininin temini ve halen 30 lira veya fev- 
; kinde derece münhal olmadığı takdirde bu iş

arımızın ilk münhal vukuunda nazan dikkate 
alınması ve keyfiyetin cevaben de bildirilmesi 
ehemmiyetle temenni olunur » denilmekte olduğu- 

: na göre 30 liralık bir memuriyete tayin edilmesi 
arzuhal sahibinin mükteseb hakkr bulunduğu ve- 

j kâletçe de kabul edilmekte olduğu anlaşılıyor.

Ancak vekâletin bu tezkeresinden sonra müte- 
addid müracaatları münhal yoktur cevabile kar- 

I şılandığı ve on beş ay gibi uzun müddet açıkta 
j kalmak neticesinde sıkıntıya düştüğü için arzuhal 
I sahibi İstanbul muhasebe kâtibliğini 16 lira ma- 
ı aşla kabul etmek mecburiyetinde kalıyor. Şu 
! bale göre arzuhal sahibinin 30 liralık bir memu- 
| riyete tayini suretile mükteseb hakkınm korun- 
| ması ve mağduriyetinin temadi ettirilmemesi hu- 
j  susundaki dileği gerek kanuna gerek Maliye vekâ-
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I Arzuhal verenle-1 
I rin adı, sanı ve ¡Arzuhal hulâsası j Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
L  ofajdukları yer |

; letiniıı noktai nazarına uygun görüldüğünden 30 
lira maaşlı ilk münhale tayin edilmesi icab etti*

| ğine ve keyfiyetin Maliye vekâletine ve arzuhal 
sahibine böylece bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

ı 136 15 - V  -1939

Reis 
Giresun 

/. Sökmen

M. M. 
Aydın

Balıkesir 
II. Karan

Bolu
L. Gören

Denizli 
T ahir Berkay

Ordu 
. II. Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. Ulas

Balıkesir 
F. Tiriloğlu

Bursa 
N. Ayas

Çorum 
N. Kayaalp

Samsun 
N. Fırat

Sivas 
II. Işık

Van 
M. Boya
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, I Arzuhal verenle- 
*! rin adı, sanı ve 

I oturdukları yer 
64 j Alımed Özdemir. 

İlyasoğlu.

Arzuhal hulâsası i  Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

34
Mumhane caddesi No. 
177 evde.
İstanbul - Galata.

Askerlikten terhisin
den sonra evvelki va
zifesine alınmadığın
dan şikâyet.

Osman Ertürk. 
Seferberlik memuru. 
Giresun.

Kaymakam vekâletin
de bulunduğu müd
dete aid ikamet yev
miyesinin verilmesi.

îstanbıılda mukim Alımed özdcmir, encü
menimize havale edilen arzuhalinde, Devlet de
nizyolları vapurlarında gemicilik ve mavunacı- 
lıkla beş sene hizmet ettiğini, askerlik dolayı- 
sile vazifesinden ayrılarak terhisten sonra tek
rar vazifesine alınmak için Denizyolları idaresi
ne baş vurmuş ise de müsbet bir netice alamadı
ğından şikâyet etmekte ve eski vazifesinin ken
disine verilmesinin teminini istemektedir.

İş îktısad vekâletinden sorulmuş ve alman 
cevab üzerine icabı görüşülmüştür: Vakıa ar
zuhal sahibi askerlikten terhisten sonra Denizyol
ları idaresine müracaat etmiş ve münhal olma
dığından Akay idaresine müracaat etmesi ken
disine bildirilmiş ise de mezkûr idareye müra
caat etmediği gibi adresine taahhüdlü mektub 
gönderilmesi üzerine verdiği adreste de bulu
namadığı îktısad vekâletinin cevabından anla
şılmıştır.

Dileğinin yerine getirilmesi için Akay işlet
mesi müdürlüğüne müracaatı lüzumunun arzu
hal sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

137 1 6 -V - 1939

Osman Ertürk imzalı arzuhal encümenimize 
I havale edilmekle keyfiyet Maliye vekâletinden 
; sorulmuş ve alınan cevab üzerine icabı görüşül

müştür:
Arzuhal sahibi Konyanm Ayrancı nahiyesi 

müdürü iken Ereğli kazası kaymakam vekâletin
de bulunduğu müddete aid ikamet yevmiyesi ve
rilmesini istemekte ise de 1108 sayılı maaş ka
nununun 8 nci maddesinin B fıkrası hükmünün 
1931 yılı zarfında tatbik edilmemesi 1931 yılı 
muvazenei umumiye kanununun 20 nci mad- 
desile emrolunmakta bulunduğundan arzuhal 
sahibinin dileğinin bu sebeble yerine getirile
memiş olduğu yolunda Dahiliye vekâletinin en
cümenimize vermiş olduğu cevab kanuna uygun 
görüldüğünden dileği hakkında encümenimizce 
yapılacak bir muamele olmadığının arzuhal sa
hibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

138 1 6 - V - 1939
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Ârzııhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Hüseyin Avni Saym. 
Vakıflar memura. 
Tekirdağ.

Yunanldar tarafın
dan tevkifinden yur
da avdetine kadar 
geçen müddetin filî 
hizmet gibi kabulü.

4387
4627

5051
5403"

Harun Yalm Çetin. 
Sinekli caddesinde 
82 No. lu evde.
Eski polis memurla
rından.
İzmir.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Mudanya Vakıflar memuru Hüseyin Avni 
Sayın; Encümenimize ha'vale edilen arzuhalinde, 
335 senesinde Edirnede komiser muavini iken 
ayni zamanda Trakya cemiyeti emrinde çalıştı
ğım bu seboble Damad Feridin valisi Salim paşa 
ve polis müdürü Çerkeş Fuadm teşebbüslerde 18 
şubat 1335 tarihinde polis divanınca kaydının 
terkin edildiğini bilâhara vali ve polis müdürü
nün vazifelerine Mudafaai hukukça nihayet ve
rilmesi üzerine tekrar polisliğe alındığını, Edir- 
ııenin işgali üzerine Yunan Divanı harbince üç. 
seneye malıkûm edildiğini ve Lozan muahedesi 
üzerine tahliye edildikten sonra istihbarat işlerin
de de hizmet ettiğini anlatmakta ve açıkta kaldı
ğı yedi ay on beş gün ile tevkif tarihi olan 23 
temmuz 1336 dan vatana avdet tarihi olan
17 - V III  - 1340 a kadar geçen müddetin filî 
hizmete geçmiş telâkki edilerek siciline bu suret
le kaydedilmesini istemektedir.

Mesele Dahiliye vekâletinden sorulmuştu. A lı
nan cevabta arzuhal sahibinin 14 mart 1334 ta
rihinde komiser muavinliğine terfi ettiği ve fa
kat tayin edildiği Tekirda^ına gitmekten istin- 
kâf etmesi üzerine polis divanınca kaydinin ter
kin edildiği ve o sırada memur sıfatını haiz bu
lunmadığı için Yunanldar tara'fmdan tevkifin- 
dan yurda avdetine kadar geçen müddetin filî 
hizmet gibi kabulüne imkân görülemediği bildi
rilmektedir.

Dahiliye vekâletinin bu cevabı encümenimiz- 
ce de uygun görüldüğünden dileğinin yerine ge
tirilmesine kanunî mevzua'tm bulunmadığının ar
zuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Gözlerinde hâsd o- 
lan ârızanm vazife
den mütevellid oldu
ğundan malulen te
kaüdünün icrası.

139 16 - V  - 1939

îzmirde eski polis memurlarından Harun, En
cümenimize havale edilen arzuhalinde, polis me
muru iken gözlerinde hâsd olan arızanın vazife 
ve fartı mesaiden mütevellid olduğu halde nazarı 
itibare alınmadığından şikâyet etmekte ve bu has
talığın vazife icabı addedilerek malulen t.ekaüd- 
lliğünün icrasını istemektedir.

Arzuhal sahibinin bu hususta Devlet şûrasına
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Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve 11e sebebden verildiği

18 I A. Riza Mut.
32 Küçük Osman sokağı 

167 sayılı evde. 
Adapazarı.

Tekaüd maaşının art
tırılması.

Şekib îçinsel. 
Haydarpaşa 
5 /c  No. 43. 
İstanbul.

i Babalarının hizme- 
lisesi | tine mukabil emsali 

| gibi kendilerine yar- 
| dım yapılması.

müracaat ederek aleyhe hüküm almış olduğu an
laşıldığından Devlet şûrası ilâmı mevcud olan bu 
dilek hakkında Yüksek Meclisin 803 sayılı kararı 
mucibince Encümence yapılacak bir muamele bu
lunmadığının kendisine anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

140 16 - V - 1939

Millî mücadelede Karadeniz Ereğlisinde as
kerlik şubesi reisi iken yaptığı hizmetler ebedî 
Şef Atatürkçe dahi malûm olduğundan kendisine 
ücretli bir vazife verilmek istenmiş ise de ya
şının ilerlemiş olması sebebile buna imkân görü
lememiş olduğunu Encümenimize havale edilen 
arzuhalinde anlatan Adapazarında emekli binbaşı 
Ali Riza Mut, emsali 95 lira tekaüd maaşı alır
ken eski kanunla tekaüd edildiği için 30 lira maaş 
almakta ve yedi nüfus ailesile sefalet çekmekte 
olduğundan bir an evvel maaşının tezyidini iste
mektedir.

İcabı görüşüldü :
Bu günkü kanunî mevzuatın dileğinin yerine 

getirilmesine müsaid bulunmadığı cihetle Encü
mence yapılacak muamele olmadığının kendisine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

141 16 - V  - 1939

Haydarpaşa lisesinde Şekib îçinsel, encüme
nimize havale edilen arzuhalinde babasının Er
zurum kongresine iştirak suretile vatanî hizme
tini ifa etmiş bir kimse olduğu halde kendileri
ne geçinecek hiç bir şey bırakmadan öldüğü için 
sefalete düştüklerini anlatmakta ve babalarının 
hizmetine mukabil emsali misillü kendilerine 
yardım edilmesini istemektedir.

İcabı görüşüldü:
Bu hususta encümenimizce yapılacak bir mu

amele olmadığına ve keyfiyetin arzuhal sahibine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

142 16 - Y  -1930
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3974
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Arzuhal verenle- 
riıı adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Hüseyin Hüsnü Er- 
öncü.
Tuz sokağında No. 20 
evde.
Deniz çarhçı 
Kıdemli emekli Yüz
başılarından, 
îzmir - Alsancak.

Aı zulıal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Tekaüd maaşının ye
ni tekaüd kanunun
daki dereceye çıka
rılması.

İzm irde mukim mütekaid deniz kıdemli yüz
başılarından Hüseyin Hüsnü Eröııeü, encüme
nimize havale edilen arzuhalinde, İstiklâl mü
cadelesinde hizmet etmiş bir zabit olduğunu, es
ki kanunla tekaüd edilmiş olduğundan ayda 
sekiz lira aldığını ve perişan bir vaziyette bu
lunduğunu anlatmakta ve İstiklâl mücadelesine 
iştirak edipte eski kanun mucibince tekaüd olan
ların tekaüd maaşlarının yeni kanunla tekaüd 
edilenler derecesine çıkarılacağı hakkında işit
tiği haberin tahakkuk ettirilmesini istemektedir.

İcabı görüşüldükte:
Encümenimizce bu dilek hakkında yapılacak 

muamele olmadığının arzuhal sahibine anlatıl
masına karar verildi.

Karar No. KaTar tarihi

143 16 - V  -1939

4278
4511

İbrahim Turan.
Kandillid 

ışı Çiftlik o
3 evde.
- Kandilli.

Boğaziçi 
Hekimhan 
desi No. 
İstanbul

ad-

Aldığı gündeliği kala
balık efradı ailesini 
bakmağa ve borcunu 
ödemeğe kâfi gelme
diğinden yardım ya- j 
pılınası.

Istanlralda Kandillide mukim İbrahim Tu
ran, encümenimize havale edilen arzuhalinde, 
sekiz çocıık babası olmakla beraber yirmi nüfu
sa bakmak mecburiyetinde olan bir aile reisi ol
duğunu, Millî mücadelede bir çok hizmetleri 
sebketmiş olduğu ve halen saatte yirmi iki ku
ruş ücretle İstanbul tersane havuzlarında müs
tahdem bulunduğundan bu para ile yirmi nü
fusu geçindiremediği için 900 lira borçlandığını 
anlatmakta ve ücretinin saatte 30 kuruşa çıka
rılmasını, yahud askerliğinde tayyare mektebin
de marangozluk yapmış olan büyük oğlunun mez
kûr mektebde 60 lira aylıklı bir vazifeye tayin 
ettirilmesini, bu da olmadığı takdirde 900 lira 
borcundan kurtulması için nakdî muavenette 
bulunulmasını ve bu suretle sefaletten kurtarıl
masını istemektedir.

Dahilî nizamname mucibince encümenimizin 
bu dilekleri yerine getirmekle vazifeli olmadığı
na ve keyfiyetin arzuhal sahibine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

144 16 - V  -1939
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H Arzuhal verenle- 
H % ' rin adı, sanı ve3̂ O /

' oturdukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

3239 1 Enise Gener.
3409 Tahsin Gener eşi 

Fevzipaşa îlk  okulu 
baş öğretmeni.

I Fevzipaşa.

1

Kültür Bakanlığınca 
vazifeden çıkarılması 
hakkında verilen ka
rarın kaldırılması.

Urfanm Birecik kazazsı Fırat ilk okulu öğ
retmenlerinden Enise Gener encümenimize ha
vale edilen arzuhalinde, hamile olması sebebile 
davet edildiği Devlet imtihanına girememiş ol
duğunu ve bu mazerete aid doktor raporu vekâ
let sıhhat müfettişliğince tasdik edilmemiş oldu
ğundan vazifesine nihayet verildiğinden şikâyet 
etmekte ve bu mağduriyetine nihayet verilmesini 
istemektedir.

Keyfiyet Maarif vekâletinden sorulmuştu: 
Alınan cevabda: 12 - V - 1932 de yapılacak üçün
cü Devlet imtihanına girmeğe hazırlanması için 
1702 sayılı kanunun 12 nci maddesine göre, altı 
ay evvel kendisine tebligat yapıldığı halde arzu
hal sahibinin imtihana iştirak etmemek kandile 

: gönderdiği raporda hamlin altıncı ayında 
; bulunduğu zikredilmekte ve hamilelikten müte- 

vellid am alara aid bir kayde rastlanmadığına 
göre tabiî bir surette seyreden bir hamileliğin 
altıncı aymda her hamilenin vazifesine gidebile
ceği ve hattâ seyahate çıkabileceği umumî hıf- 
zıssıhha kanununun 155 nci maddesinde «tabiî 
bir surette hamileliği devam eden kadmlara do
ğumdan evvel üç hafta ve doğumdan sonra da 

; yine üç hafta mezuniyet verilir» diye tasrih edil
diğinden açıkça anlaşılabileceği cihetle bu rapo
run o zaman vekâlet sıhhat müfettişliğince ka- 

| bul edilmemesi üzerine mazeretsiz Devlet imtiha- 
; mna girmekten imtina etmiş sayılan arzuhal sa- 
! hibinin vazifesine nihayet verilmiş olduğu bildi- 
; dirilmektedir.

Maarif vekâletinin bu cevabı encümenimizce 
de uygun görülmüş ve dileğinin yerine getirile- 

[ miyeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
| verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

145 16 - V  -1939

153 | Salim Muhittin Kes- i B ir vazife verilmesi, i Darülfünun ilâhiyat şubesinden mezun oldu- 
160 i kin. Cuma mahalle- ı ğunu öğretmenlik mesleğinde on yedi sene lıiz-

sinde Na. 30 evde, i 1 met ettikten sonra dokuz lira maaşla tasfiye ne-
I Lapseki. j ticesi tekaüde sevkedildiğini encümenimize ha

vale edilen' arzuhalinde anlatan Lâpsekide mu
kim Salim Muhittin Keskin düştüğü sefaletten 

j kurtarılması için dinî işlerde istihdamını iste-
j i | mektedir.



-  22 -
13 Arzuhal verenle- 
g £  rin adı, sam ve 
^ . oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

1 Haiz olduğu evsafa göre ve halile mütenasib 
bir vazifeye tayini için talib bulunduğu vazife
nin merciine müracaat etmesi lüzumunun arzu
hal sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

146 1 6 - V - 1939

1
3220 Naü Ayköse.
3390 Îğçil Savaşçılar pazarı 

ortakları direktörü. 
Sandıklı.

4739

Tütün, kibrit ve sa
ir inhisar maddeleri 
bayiliğinin şirketleri
ne verilmesi.

Hissedarları arasında* Malûl gazilerde bulu
nan ve beş bin lira sermaye ile kurdukları şirke
tin, şimdiye kadar yalnız pul bayiliği ile iştigale 
mecbur kaldığından ve kanunların malûl gazi
lere bahşettiği hakka dayanarak tütün, kibrit ve
sair inhisar maddeleri başbay iliğinin bu şirkete 

! verilmesi hakktndaki taleblerinin inhisarlar ida- 
i resince reddedildiğinden şikâyet eden Sandıklıda 
| îğçil Savaşçılar pazarı ortakları direktörü Nail 

J  Aykösenin arzuhali encümenimize havale edil- 
j inekle (J iimrük ve inhisarlar vekâletine göııderil- 
1 mişti.

Alınan cevab üzerine iş görüşüldü, 
i Tütün mamulatı başsatıcılığı her yıl başında 
i inhisarlar idaresince yapılan ilân üzerine talibler 
i arasında en müsaid şerait teklif edene ve muay- 
I yen kalyid ve şartlar dairesinde mukavele ile ve- 
| rilmekte olduğundan ve 1454 sayılı kanunun ma

tufu olan 1701 sayılı kanuna aid nizamnamenin 
58 nci maddesi mucibince beyiye hakkının ter
cih dereceleri peraSkende satışlara münhasır olub 

j asıl vazifesi toptancılık olan başsatıcılığa teşmil 
I «üılemiyeceğinden adı geçen şirketin içinde bir 
| iki harb malûlünün bulunması şirketin bu talebi

ni kabule sobeb teşkil etmiyeceği yolunda1 Güm
rük ve inhisarlar vekâletinin verdiği cevab en- 
cümenimjzce de uygun görülerek arzuhal sahibi- 

I ne bu suretle anlatılmasına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

147 16 - V  - 1939

3270 i Hakkı özeler. j ikramiye verilmesi Mâliyenin 17 senelik memuru olduğundan
3542 ! Eski emlâki milliye ! veya terkettiği aida- ve memuriyetinin lâğvinden dolayı açıkta kal- 

! kâtibi. tın iadesi. I dığından ve başka bir memuriyete tayin edil-
Van. mediğinden bahsile ikramiye verilmesini veya-

hud terkettiği aidatın iadesini isteyen Van vi- 
| | lâyeti eski Maliye kâtibi Hakkı özelerin Meclis
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3249
3419

Neşet Kursan ve ar. 
Kızılay Başkanı. 
Değirmendere.

Gölcük kazası Hükü
met konağı inşaatına 
aid münakaşanın te
hiri ve mahallinde 
tedkikat yapılması.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Riyasetine takdim ettiği arzuhali üzerine key
fiyet encümeııimizce Maliye vekâletinden sorul
muştu.

Gelen cevabda : Hakkı özeler emlâki milliye 
kâtibliğinden açıkta iken 4 - V II -1926 tarihin
de Başkale tahsil memurluğuna tayin edildiği 
halde bu memuriyeti kabul etmediği ve vazife
sine gitmediği için defterdarlıkça müstafi adde
dilmiş ve bu suretle memuriyetten ayrılıp açık
ta kalan ve müddeti hizmeti 25 seneden noksan 
olan eski memurlara hizmet müddetine göre 
ikramiye verileceğine veya tekaüd aidatının 
iade edileceğine dair bir hüküm olmadığı ci
hetle ancak 1 haziran 1930 tarihli ve 1683 nu
maralı tekaüd kanununun 13, 26 ve 43 ncü mad
deleri mucibince memuriyetle alâkası kesilmek 
ve 65 yaşını ikmal etmek veya malûl olmak su- 
rctile ayrılanlara ikramiye verilmekte olduğu; 
dilek sahibinin vaziyeti ise bu hallerden hiç bi
risine temas etmediği bildirilmektedir.' Maliye 
vekâletinin cevabı kanun hükümlerine uygun 
olduğundan encümenimizce yapılacak bir mua
mele olmadığının dilek sahibine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

148 16 - V - 1939

Gölcük kazası pilânmın yanlış tesbit edildi
ğinden ve bu pilâna göre yapılan inşaatın ka
zanın istikbaldeki inkişafına mâni bulunduğun
dan bahsi!e Gölcük kazası Hükümet konağı in
şaatına aid münakaşanın tehiri ve mahallinde 
tedkikat icrası hakkında Neşet Kursan ve ar
kadaşları tarafından Meclis Riyasetine çekilen 
şikâyet telgrafı üzerine mesele encümenimizce 
Dahiliye vekâletinden sorulmuştu.

Gelen 9 - N II - 1937 tarihli ve 4777 numaralı 
cevabda ayni şahısların daha evvel Dahiliye ve
kil letine vaki müracaat ve şikâyetleri üzerine 
yapılan tahkikatta sözü geçen pilânın Nafia ve
kâletince tasdik ve Millî Müdafaa vekâleti ile 
Dahiliye vekâleti tarafından tasvib edilerek ka
tiyet kesbettiği bildirilmektedir.

Bu vaziyet karşısında encümenimizce yapı-
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>j§ j rin adı, sanı ve I Arzuhal hulâsası j Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
| oturdukları yer | |
I i

218 i Salâhattin Kâmil Ya- Sulh hukuk mahke- 
23i  j vuzcan. , meleri ile icra işleri

i Tavşantaş mahalle- 
! sinde Emin Bey na- 
! mı diğer Dibekli ca- 
| mi caddesi No. 21 
! evde.

İstanbul - Bayazıt.

3476 i Yeli Durakçan ve ar. 
3656 Sanealar köy halkı

nın 180 nüfusu na
mına.
Çubuk.

lacak bir muamele olmadığının dilek sahihleri 
Rauf ve arkadaşlarına anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

149 16 - Y  -1939

îstanbulda Bayazıtta mukim Salâhattin Kâ
mil Yavuzcan, encümenimize havale edilen arzu- 

i halinde, sulh hukuk muhakemeleri ile icra işleri 
j hakkındaki fikirlerini anlatmakta ve arzulıalin- 
| de zikrettiği hususların Büyük Millet Meclisince 
| göz önünde tutulmasının gerek millet efradının 
| gerekse Devlet Hâzinesinin menfaati iktizasın- 
ı dan olduğunu ilâve etmektedir.
1 Bu arzuhalin mevzuu dahilî nizamname ile 

encümenimize verilmiş olan vazifeler haricinde 
| olduğundan tayini muameleye mahal olmadığı- 
! na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

150 1 6 - V - 1939

1505 sayılı kanunun Ankara vilâyetinde 
: de tatbiki îcra Vekilleri Heyetinin 9636 sayılı 
| kararı iktizasından olduğundan bahsile Çubuk 
j kazasında 250 bin dönümden ibaret ve yirmi kö- 
| yü muhtevi göz tabibi Esad ve Vecihi veresesine 
! aid arazinin mezkûr 1505 sayılı kanun hükümle- 
I rince istimlâk olunarak yerli ve muhtaç çiftçiye 

dağıtılması hakkında yapılan müracaatların Sıh- 
i hat vekâletince reddedildiğinden bahsile Sarıca- 
j lılar köyü halkından 180 nüfus namına Veli Du- 
; rakçan ve arkadaşlarının Yüksek Reisliğe sun- 
j dukları arzuhal encümenimize havale edilmekle 

keyfiyet Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletin
den soruldu. Gelen cevabda bu toprakların sa- 

: lıibleri tarafından Gicik ve Peçenek köyleri lıal- 
* kına satıldığı ve ferağ muamelesinin yapıldığı 
| Ankara valiliğinin 26 - X I - 1937 tarihli yazısın- 
! dan anlaşıldığı bildirilmekte olduğuna göre 

enciimenimizce yapılacak muamele kalmadığının 
arzuhal sahihlerine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

ııaKKinaa.

1505 sayılı kanun ah
kâmının Çubuk kaza
sında da tatbiki.

151 16- V - 1939
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3464
3644

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

I Noter memurları 
Yardım Birliği. 
İzmir.

Arzuhal hulâsası! Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Noter kanunu 
hası hakında.

lâyi-

3460 Çırpı köyü ve diğer 
3639 köyler ihtyarlar hey

eti, 
i Bayındır.

Köylünün ihtiyacı o- 
lan hububatı öğüten 
değirmencilerin mu
harrik kuvveti ne o- 
lursa olsun vergiden 
istisnası.

İzmir noter memurları birliği başkanı imza- 
sile Yüksek Reisliğe sunulan ve Encümenimize 
havale edilen arzuhalde o zaman hazırlanmakta 
olan noter kanunu lâyihasında kendileri lehine 
tesis edilen hükümlerin bütün haklarını temin 
etmediği ileri sürülmekte ve bu lâyihada noterler 
arasında kefalet sandığı tesisi, memurlarının va
zifelerinden çıkarılmasına haksız filile sebebiyet 
veren noterin tazminatla mükellef tutulması, meş
ru sebeblere binaen vazifesine devam etmeyen no
ter memurlarının devam edemedikleri günler için 
ücretlerinin verilmesi, ve vazife esnasında ölen
lerin ailelerine yardım yapılması Devlet memurları 
gibi senede bir ay mezuniyet hakkının tanınması 
ve kendilerini tenvir edecek saklar ve eserler neş
redilmesinin temini gibi hususlara aid hükümler 
vazedilmesini stemektedrler. Arzuhal o zaman 
Adliye vekâletine gönderilmişti. Alınan cevab- 
da arzuhalde lâyihaya konulması istenilen husus
lar hakkmda icab eden tedbirlerin alınmış olduğu- 
bildirilmekte idi.

Şu hale nazaran noter- kanunu dâ meriyet 
mevkiine girmiş bulunduğundan Encümenimizce 
yapılacak muamele kalmamış olduğuna karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

152 1 6 - Y - 1939

Bayındırın Çırpı köyü muhtarı ile diğer on 
bir köy muhtarları tarafından verilen arzuhalde 
muamele vergisi kanunu mucibince münhasıran 
bulundukları muhit çiftçilerinin getirecekleri hu
bubatı öğüten el eksiz valssiz ve muharrik kuvveti 
on beygiri geçmeyen değirmenlerin muamele ver
gisinden istisna edildiği halbuki vazn kanunun 
maksadı aüelûmum köylü ve zürraın himayesi ol
duğuna göre, münhasıran köylünün ihtiyacı olan 
hububatı öğüten değirmenlerin muharrik kuvveti 
ne olursa olsun bu vergiden istisna edilmeleri 
ve ancak tüccar malı öğüten ve mamulâtını iç 
ve dış pazarlarda satan değirmenlerin vergiye 
tâbi tutulmaları icab edeceği ileri sürülmekte 
ve istisna maddesinin bu maksada göre tevsii 
istenilmektedir.
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oturdukları yer
Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Çiftçi vc köylü ıınunıı ücretle öğüten değir
menlerden kanunen istisnaya mazhar bulunanlar 
vals ve eleği bulunmayan ve motör kuvveti on 
beygiri geçmeyen değirmenler olduğu, ve bunun 
haricinde kalanlar istisna hükmünden istifade 
edemiyecekleri yolundaki Maliye vekâletinin ce
vabı encümenimizce kanuna uygun görüldüğün
den ve arzuhal sahihlerinin dilekleri yeni bir istis
na hükmü vazi ve tedvini taleb mahiyetinde oldu
ğundan Dahilî nizamname mucibince kanun tek
lifi salâhiyeti encümenimize verilmemiş bulundu
ğundan yapılacak bir muamele olmadığının ken
dilerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

153 16 - V  - 1939

3292
3463

Asiye.
Memed karısı Paşa 
kadın kö ünde. j’  
Sivrihisar.

İcradan alacağı nafa
ka hakkında.

Sivrihisar kazası Paşakadın köyünde Memed 
karısı Ajsiye, Meclis riyasetine sunduğu dilekçe
sinde, Ankarada oturmakta iken kocası Paşakadın 
köyünden Hasanoğlu Memed aleyhine Ankara 
mahkemesinden aldığı nafaka ilâmmın Ankara ic
rası beşinci dairesine verdiği nafakadan tahsil 
olunan 45 lira Sivrihisar icrasınca Ankara icra 
sına yollandığını ve fakat bu esnada kendisi Sivri- 
lıisara avdet ettiği cihetle oraya gönderilmesini
15 - X  - 1936 tarihinde Adliye vekâletinden rica 

ettiği halde şimdiye kadar ne cevab ve ne de para
yı alamadığından bahsile araştırılmasını istemek
tedir.

Keyfiyet encümenimizce Adliye vekâletinden 
sorulmuş gelen cevabda : Müstediye aid tahsil 
edilen 45 lira nafaka alacağının Sivrihisar İcra 
memurluğundan istenilmesi üzerine 15-XI-1937 
tarih ve 320 numaralı havalename ile sözü geçen 
mahalle gönderilmiş olduğu bildirilmekte oldu
ğundan keyfiyetin bu suretle arzuhal sahibine bil
dirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

154 16 - V - 1939
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^oturdukları yer
3381 ! Memed Ali. Tekaüd maaşı bağlan-\
3553 ; Osman Kadı mahal- madığından şikâyet, 

i leşinden.
| Boğazlıyan.

3231 Memduh Çalgâvur Sarıkamış hâkimi ile 
3401 ve arkadaşları. Adliye kâtibinden

4 - 9 - 1937 tarih ve şikâyet.
122 mahreç No. lu 

i tel sahihleri, 
f Sarıkamış.

îstanbulda Sarıyer kazasında 1581 numarasın
da kayıdli polis memuru iken 2388 numaralı ka
nunun ikinci maddesi delâletile 3683 numaralı 
tekaüd kanununun 26 ııcı maddesine tevfikan 

i müddeti hizmeti 20 seneye baliğ olduğundan bah- 
j sile ikramiye verilmek suretile memuriye

tinden alâkasının kesildiği halbuki lıiz - 
| met müddeti 19 sene 9 ay 27 «iüıı olduğu ve 
i on beş sene hizmet edenlere tekaüd maaşı tahsis 
; edildiği halde kendisine daha fazla hizmet ettiği 
j halde tekaüd maaşı verilmediğinden şikâyet eden 
! Boğazlıyan da mukim Osmanoğlu Memed Alinin 

Meclis Riyasetine takdim ettiği arzuhali Encüme
nim izcc Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen cevab d a : arzuhal sahibinin İstanbul po
lis memurlarından iken 2388 numaralı tahdidi 
sin dolayısile tekaüd edildiği ve müddeti hizmeti 
19 sene 7 ay olduğu cihetle 10 40 lira tazminat 
verildiği ve 20 seneden az filî hizmeti olanlara 
tekaüd maaşı bağlanmasına Yüksek Meclisin 

| 9 - IV  - 1932 tarih ve 695 numaralı kararı mu
cibince imkân olmadığını bildirmekte olduğu ci
hetle yapılan muamelede ibr kanunsuzluk görü- 

i lemediğindo’ ı dileğinin yerine getirilemeyeceği- 
| ııin keıulisne anlatılmasına karar verld.

Karar No. Karar tarihi

155 16 - V  - 193!)

Sarıkamıştan Memduh Çalkavur ve arkadaş
ları Meclis Reisliğine çektikleri bir telgrafta : 
halkevi binasını tahliyesile evkaf idaresine tes
lim etmek vazifesile binayı camiye kalb ve ka
pısına cami levhasını asan müddeiumumi vekili 
ve kâtib Zihni, hem fikir olduğu hâkim Fevzi 
ile de anlaşarak bu hareketlerden müteessir olan
ları susturmak ve dolayısile ezmek için hakların
da uydurma suçlar isııad ettiklerinden ve kendi
lerine hakaret edildiğinden ve İslâm dinini tah
kir ve camiden kilim çaldıkları bahanesile mah
kemeye verildiklerinden şikâyet etmektedirler. En- 
cümenimizce Adliye vekâletine gönderilen bu şi
kâyete gelen cevabda :

Meclis Riyasetine yazılan bu telgrafın bir su
reti Adliye vekâletine de verildiği cihetle şikâ
yetin mahiyeti ve sebebi araştırıldığını ve neti-

.
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Arzuhal verenle
rin adı,, sanı ve Arzuhal hulâsası! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği- 
oturduklan yer i

cede camiin kapısına asılan levha ile beş kilimin 
çalındığının mahallî evkaf idaresince müddeiumu
miliğe haber verildiğini zabıtaca tanzim ve müd
deiumumiliğe tevdi olunan tahkikat evrakındaki 
delillere nazaran zan altında görülen şikâyetçi
ler hakkında amme davası açdmış, ve evrak mah
kemeye tevdi olunmuş olduğu ve henüz mahke
menin devam ettiği, şikâyetçileri ileride belki 
mahkûm olacakları korkusu ile bu şikâyeti yap
tıkları, bu davayı hâkim ile müddeiumumi ve
kilinin tertib ettikleri hakkında bir delil gösteri
lemediği bildirilmekle beraber hâkim ve müddei
umumi hakkında muamele ifasına mahal olmadığı 
ve hâkimin bitaraflığından şüphe edildiği takdir
de reddi hâkim talebinde bulunabileceklerinin şi
kâyetçilere bildirilmesi lüzumunun 25 - X I  - 1937 
tarihinde Kars müddeiumumiliğine yazıldığı ilâ
ve edilmektedir.

Adliye vekâletinin bu cevabı Encümenimizce 
de muvafrk görülerek meselede bir kanunsuzluk 
olmadığına ve keyfiyetin böylece dilek sahihleri
ne bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
156 16 - V  -1939

3187 ! Şuayyib Uyguralp. 
3355 ' Tatarlar.

Nahiye köyler kâtibi, 
i Romanya göçmenle- 
' rinden.
1 Kocaeli - Kandıra.

Göçmen kâğıdı ve nü
fus cüzdanının veril-

Romanya göçmenlerinden olup kaçak olarak 
ana vatana iltica eden ve halen Tatarlar nahiye
sinde köyler kâtibliğini yapan Gaffaroğlu Şu- 
ayyıb Uyguralp imzasile Meclis Riyasetine sumu 
lan arzuhalde müracaatlarına rağmen i.stediği 
göçmen kâğıdı ve nüfus cüzdanı iki senedenberi 
verilmediği için sefil ve perişan kaldığından 
şikâyet etmektedir.

Encümenimizce keyfiyet Dahiliye vekâletin
den sorulmuş, gelen cevabda, vurddaşlığa alın
ması işinin tesriile vesika verilmesini isteyen 
arzuhal sahibi Gaffaroğlu Şuayyib icra  Vekille
ri Heyetinin 7 - X  - 1937 tarih ve 2/7502 sayılı 
kararile yurddaşlığımıza almdığı ve nüfusa kay
dedilerek eline hüviyet cüzdanı verilmesi de
24 - X I - 1937 tarih ve 13613/8411 sayı ile Edir
ne vilâyetine yazıldığı bildirilmekte olduğundan 
keyfiyetin bu suretle arzuhal sahibine bildiril
mesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
157 16 - V  -1939



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer | 

3359 | Memed Riza.
3530 | Cezaevinde. Arapkir*».!

I Şötük köyünden Ali 
t  Rizaoğlu. 
i Malatya.

Arzuhal nulâsası! Encümen kararı ve 11e sebebden verildiği

Yaşının yanlış v,e bü
yük olarak tesbitin- 
den dolayı gördüğü 
fazla cezanın, af yolu 
ile kaldırılması.

Malatya cezaevinde mahkûm M. Riza Meclis 
Reisliğine sunduğu arzuhalinde, 1933 senesinde 
soygunculuk suçile dokuz sene iki ay hapse mah
kûm olduğunu ve mahkûmiyeti katiyet kesbetti- 
ğini fakat fazla ceza görmesi iğin asliye hukuk 
mahkemesince para üe tedarik edilen iki yalancı 
şahidle doğum tarihi 333 ike 327 olarak değişti
rildiğini ve hastane sertabibinin 21 yaşında ol
duğuna dair verdiği raporun muameleye konulma
dığı ve bilâkis doğumevi tabibibinin muayenesiz 
ve telefonla müddeiumumile görüşerek 26 yaşında 
olduğuna dair verdiği raporun kabul edüdiğini ve 
bu suretle fazla ceza gördüğünü anlatmakta, bu 
haksızlığın tashihini yahud affedilmesini istemek
tedir.

Keyfiyet encümenimizce Adliye vekâletinden 
sorulmuş, gelen cevabda : soygunculuktan dokuz 
sene iki ay hapse mahkûm olduğu ve bu mahkû
miyeti Temyiz mahkemesince tasdik edildiği ve 
nüfus kaydinin nasiyesi haline uygun olarak ra
porla tevsik edildiği büdirilmekte ve evvelce ve
kâlete vaki müracaati üzerine kendisinin bu su
retle cevab verüdiği ve vekâletçe hakkında yapı
lacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Temyiz mahkemesinden de geçerek katiyet 
kesbetmiş olan mahkûmiyet kararının Encümence 
tekrar tedkikine kanunî mevzuatın müsaid olma
dığının arzuhal sahibine anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

158 16- Y - 1939

Beis
Giresun 

î . Sökmen

M. M. 
Aydm 

A . Menderes

Kâtib 
Samsun 
M. Ula§

Balıkesir 
A. Tiridoğlu

Bolu 
Lûtfi Gören

Bursa 
N. Ayas

Çorum
F . Tiridoğlu

Denizli 
Lûtfi Gören

Gazianteb 
N. Ayas

Ordu
Dr. Vehbi Demir

Ordu
H. Şarlan

Samsun 
N. Fırat

Sivas
E. Ipk
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ye 
oturdukları yer

Vasıf Demirbağ, 
Eski Ovacık zabıt kâ
tibi.
Bolu.

Arzuhal hulâsası

Dava vekilliği mh- 
satnamflcsi.

Abdülkerim Fikret. 
Babacan.
Moda Fırıldak «o- 
kak No. 1 evde. 
İstanbul - Kadıköy.

Memurini inzibat ko
misyonunca tedkik 
edilmeden vazifesine 
nihayet verildiğinden 
ve beraet te ettiğin
den tekrar vazifeye 
alınması.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Paloda Ovacık eski zabıt kâtibi Vasıf Demir
b a ş  encümenimize havale edilen arzuhalinde, 
Ovacık kazası zabıt kâtibi iken tasfiyeye uğradığı 
için 1930 tarihinde Devlet şûrasma vaki itirazı
nın rededdilmiş olduğundan ve AJdliye vekâletine 
müracaatla dava vekilliği yapmak için ruhsatna
me talebinde bulunmuş ise de mükteseb hakkı na
zarı itibare alınmayarak ahiren neşrolunan avu
katlık kanununa uygun olmadığı cevabile talebi
nin reddedilmiş olduğundan ve sefalete düçar ol
duğundan bahsile hakkı müktesebi olan ruhsat
namenin verilmesini istemektedir.

İş görüşüldü :
Halen meri olan avukatlık kanununun ahkâmı 

talebinin tervicine mâni bulunduğunun dilek »*- 
bibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

159 16 - V  -1939

Son memuriyeti olan Adalar belediyesi mu
temedi iken her nasılsa belediyeye aid paradan 99 
lirayı her nasılsa zıyaa uğrattığı için işi memurin 
inzibat komisyonundan geçirmeden vazifesine ni
hayet verildiğinden ve icra kılman muhakeme ne
ticesinde 30 lira para cezasma mahkûm edilmiş 
ise de Temyiz mahkemesince beraet kararı almış 
olduğundan ve buna rağmen vaki bir çok müra
caatları İstanbul belediyesince kabul edilmeyerek 
bir memuriyete tayin edilmediğinden ve sefalete 
düştüğünden bahsile memuriyetinin iadesini is
teyen Istanbulda Modada mukim Fikret Baba
canın arzuhali encümenimize havale edilmekle iş



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

3720 Haşan Şevki ve ar. 
3925 i Türk ıtriyatçıları na- 

mma.
I İstanbul.

Paristeki (koti) Itri
yat müessesesinin 
İstanbulda bir fabri
ka açması teşebbüsü
nün önüne geçilerek 
yerli itriyatçılığm 
korunması.

Dahiliye vekâletinden sorulmuştu. Gelen cevıab- 
da Fikret Babacanın mutemed sıfatile üzerinde 
bulundurduğu paradan 104 lira 70 kuruşun ih
mali yüzünden zıyaına sebebiyet verdiğinden hak
kında yapılan tahkikata istinaden mahkemece 30 
lira para cezasına mahldım edildiği ve evrakının 
Adliye yangınında yanmış olması hasebile Tem
yiz mahkemesince beraet ettiğine dair bir kayid 
ve malûmat bulunmadığı gibi mumaileyhin öte- 
denberi vazifesinde görülen devamsızlığı dolayı- 
sile belediye kanununun 96 ncı maddesinin B. fık
rası mucibince kaydinin terkini cihetine gidildi
ği ve vaki olan itirazı ise memurin komisyonun

ca varid görülmediğinden tekrar tavzifine imkân 
olamadığı İstanbul vali ve belediye reisliğinden 
alınan yazıya atfen bildirilmektedir.

Hakkında tatbik edilen muamelede ikanunsuz 
bir cihet görülemediği için Encümence muamele 
tayinine mahal olmadığına karar verildiğinin ar
zuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

160 16 - V  -1939

İsta'nbul Tünle ıtriyatçıları namına Haşan 
Şevki, Nurettin Evliyazade, Memed Kâzım ve boş 
arkadaşı tarafından Yüksek Reisliğe sunularak 
encümenimize havale edilen arzuhalde, Cümhuri- 
yet Hükümetinin kuvvetli himayesi ve sanayii 
teşvik eden tedbirleri neticesinde teessüs eden 
Türk ıtriyatçılığına son zamanlarda birer maske 
a'ltında dahi Piver fabrikasının Istanbulda çalış
mağa başlaması ve kuvveti firmasının da memle
ketimize gelmek teşebbüsünde bulunduğundan 
bahsedilmekte ve ıtriyat istihsâlinin memleketi
miz ihtiyacını fazlasile karşılayacak vaziyette 
olduğundan Türk ıtriyatçılığının bu gibi yıkı
cı rekabetlerden korunması taleb olunmaktadır. 
Bu arzuhal İktısad vekâletinden sorulmuştu.

Gelen-cevabda', halen meri mevzuata göre teş
viki sanayi kanunundan istifade etmemek şartile 
kurulacak müesseseleri takyid etmeğe kanunî im
kân olmadığı ve teşviki sanayi kanunundan isti
fade etmek suretile tesis edilecek müesseselerin 
ise kanuna ve talimatnameye uygun olarak ku-
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Arzuhal hulâsası

3628
3826

Yaşar önsoy. Eskişehirde emlâk ü- 
İstasyon civarmda zerine ikrazat yap-
Teuman sokak No. 3 j  ması için bankalar-
evde. j dan birine emir veril-
Eskişehir. j mesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

rulması ve işletilmesi icab ettiği ancak kurula
cak müessesenin imal edeceği madde üzerinde 
sürprodüksiyon bulunduğu vekâletçe tesbit edil
diği takdirde yeni bir tesise müsaade edilmiye- 
ceği bildirilmekte ve kuvveti müessesenin îstan- 
bulda fabrika aîçmak için şimdiye kadar vekâlete 
bir müracaatta bulunmadığı ilâve edilmektedir.

İktısad vekâletinin bu cevabının arzuhal sa
hihlerine aml atılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

161 16 - V  - 1939

Eskişehirde istasyon civarmda 4 000 liraya 
kârgir olarak inşa ettirdiği evini terhin suretile 
ihtiyacı olan 800 lirayı istikraz edebilmek için 
Eskişehirdeki bankalara müracaatına karşılık 
emlâk üzerine para ikraz etmedikleri cevabım 
Aldığından bahseden Bahriye kıdemli yüzbaşılı
ğından mütekaid Eskişehirde mukim Yaşar ö n 
soy, encümenimize havale edilen arzuhalinde, 
Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin ve Adana gibi 
bir çok yerlerde Emlâk bankası şubeleri mevcud 
olduğu halde Eskişehirde olmaması yüzünden 
halkın tefecilerin elinde kaldığından, Eskişehir
de de emlâk üzerine ikrazat yapması için ban
kalardan birine emir verilmesini istemektedir. 
Yaşar önsoyun bu arzuhali Maliye vekâletine 
gönderilmişti. Gelen cevabda; 2999 sayılı ban
kalar kanununun 23 ncü maddesinde (Bankalar 
gayrimenkul üzerine ödünç para veremezler, 
ancak hususî kanunlara göre gayrimenkul üze
rine ikraz için teşekkül etmiş bankalarla Em
niyet sandığı bu hükümden müstesnadır) denil
mekte olduğundan bahsile arzuhal sahibinin Es
kişehirde mevcud ve gayrimenkul üzerine mua
mele yapmayan bankalardan, emlâk terhini su
retile para istikraz edebilmesi için emir verilme
si hususundaki dileğinin yerine getirilmesine 
kanunî imkân olmadığı bildirilmektedir.

îcabı görüşüldü:
Vekâletin cevabı uygun görüldüğünden ve 

encümence yapılacak bir muamele bulunmadığı
nın arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
162 16 - V -1939
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3447 j M Said Dumlu.
3624 19 mayıs mahallesi 

! Hürriyet Caddesi No. 
| 15 evde.
i  Eski Gümrük nruha- 
| faza memuru.
! Samsun.

Arzuhal hulâsası 1 Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Eski memuriyetine 
kabul edilmesi olma
dığı takdirde sicil
linin tedkikile diğer 
Devlet dairelerinde 
istihdamına mâni bir 
hali olmadığına ka
rar verilmesi.

lğneada gümrük muhafaza memuru iken, 
yapılan tahkikat neticesinde zamanı memuri
yetinde olmadığı halde, kanuna aykırı para 
almak suçundan İstanbul başmüdürlüğü İnzi
bat komisyonunca 1920 sayılı kanunun birinci 
maddesine göre memuriyetinden çıkarılmakla 
beraber hakkında muhakeme lüzumuna dair ka
rar verildiğinden cereyan eden muhakemesi ne
ticesinde Kırklareli Ağır ceza mahkemesince be- 
raetine hükmolunmuş ve bu hüküm kesbi katiyet 
etmiş olmasına rağmen tekrar memuriyete alın
ması için Gümrük ve inhisarlar vekâletine mü- 
racaatinin reddedildiğinden bahseden Samsun
da mukim eski gümrük muhafaza memuru Said 
Dumlu, eski memuriyetine kabul edilmesini, 
olamadığı takdirde sicillinin celbile tedkikat ic
rasını ve diğer Devlet dairelerinde istihdamı
na mâni bir hali olmadığına karar verilmesini 
istemektedir.

Bu arzuhal Gümrük ve inhisarlar vekâletine 
gönderilmişti. Alınan cevabda : Mesele arzuha
linde olduğu gibi yazılmakta ve 1920 sayılı ka
nunla memurluktan çıkarılanlar, gümrüklerin 
memuru olabilmek kanunî ehliyetini kaybetmiş 
olacaklarından bu idarelerde bir hizmete tayin
lerine imkân görülmediği, diğer Devlet dairele
rinde vazife alıp alamıyacakları keyfiyeti ise 
aid oldukları dairelerin takdirine kalmış oldu
ğundan bu hususta vekâletçe yapılacak bir mu
amele olmadığı bildirilmekte ve beraet kararı 
almış olmasına göre 1920 sayılı kanunun ikinci 
maddesine tevfikan hizmet müddetine göre ik
ramiye istemek hakkı olduğundan ayrı bir ar
zuhal ile vekâlete müracaat eylediği takdirde 
gereğinin yapılacağı ilâve edilmektedir. İcabı 
görüşüldü:

Gümrük ve inhisarlar vekâletinde tekrar is
tihdam edilemiyeceği hakkındaki vekâletin ka
rarı aleyhine Said Dumlunun açtığı dava neti
cesinde vekâletin yaptığı muamelenin kanuna 
uygunluğu, Şûraca karar verilmiş olduğu anla
şıldığından bu hususta encümenimizce yapılacak 
bir muamele olmadığına, diğer Devlet dairele
rinde istihdam edilebileceği hakkında bir karar 
verilmesi hususundaki dileğine gelince; 1920 
sayılı kanun gümrük memurlarından bazılarının



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

3762
3968

Memduh över. 
Mahkeme Süvari mü
başiri.
Şarkî Karaağaç.

Yem bedeli olarak sü
vari mübaşirlerinin 
aldıkları paranın art
tırılması.

vazifei memurelerini suiistimal ettikleri teftiş 
veya tahkik raporu üzerine sabit olanların in
zibat komisyonunca memuriyetinden alâkaları
nın kesilebileceğine dair olduğuna göre memu
riyetten alâkalarının kesilmesinde Gümrük me
murluklarında istihdam edilemiyecekleri kasdo- 
lunmakta bulunduğundan ve vekâletin cevabı 
da bunu teyid eder mahiyette olduğundan ken
disine isnad olunan suçun sabit olamamasına 
ve neitcede bir daha Devlet memuriyetlerinde 
istihdamına mâni bir ceza ve hüküm verilme
miş olmasına mebni memurin kanununda me
mur olmak için aranılan şartları ve matlub 
evsafı haiz bulunduğu alâkadar merciince ka
bul edildiği takdirde 1920 sayılı kanunun birin
ci maddesinin hakkında tatbik edilmiş olması
nın diğer Devlet dairelerinde bir vazifeye tayi
ne mâni bulunmadığına ve vekâletin işarı mu
cibince hizmet müddetine göre ikramiyesi ve
rilmek üzere vekâlete bir arzuhal ile müracaat 
etmesi lüzumunun kendisine bildirilmesine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

163 6 - Y  -1939

Şarkî Karaağaç mahkeme süvari mübaşiri 
Memduh över, encümenimize havale edilen ar- 
zuhailnde, hayvan yem debeli olarak aldığı 445 
kuruşla atmı beslemeğe imkân olmadığını ve 
eline geçen 32 lira 68 kuruş aylığından eklemek 
suretile hayvanını beslemeğe mecbur olduğu
nu, halbuki hayvan yem bedeli olarak sıhhiye 
memurlarile, maliye tahsildarlarının 10 lira, in
hisar takib memurlarile gümrük memurlarının 
14 lira almakta olduklarını anlatarak yem bedeli 

olarak süvari mübaşirlerin almakta oldukları 445 
kuruşun emsali misillû arttırılmasını istemekte
dir.

Arzuhal, Aldliye vekâletine gönderilmişti. Ge
len karşılıkta, 1937 yılı bütçesinin 617 nci faslile 
süvari mübaşirlerine maktuan ayda 445 kuruş 
hesabile yem bedeli kabul edilerek bütçeye bu 
hesab üzerinden tahsisat konmuş olduğundan 
hayvan yem bedellerinin arttırılmasına imkân 
olmadığı bildirilmektedir.
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rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encünjen karan ve ne sebebden verildiği
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i'..: Vekâletin bu cevabının arzuhal sahibine an
latılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

164 16 - V  -1939

3538
3728

.:: i-

Melek.
Mühürdar Rizapaşa 
sokak No. 26 evde. 
İstanbul - Kadıköy.

İki sene evvel işgal 
ettiği evin kendisine 
parasız tahsisi.

İki sene evvel işgal ettiği evin kendisine pa
rasız tahsisini veya elindeki harikzede mazbata
sının muhteviyatı olan bin lira ile bu eve aid ih
bariye ikramiyesi tutarının mahsubile ev bede
linden bakiye kalacak mikdarın borçlandırılması 
suretile evin kendisine temlikini isteyen Gemlik 
kazası Uımurbey harikzedclerinden Abdullah zev
cesi Meleğin arzuhali Maliye vekâletine gönde
rilmişti. Gelen karşılıkta:

189 sayılı tefsire göre harikzedelere ancak 
1776 sayılı kanunun neşrinden evvel işgal ettik
leri evler, bunlara' aid vesikaların Hükümete ve
rilmiş ve Hükümetçe harikzedeliklerinin ve mes
kene muhtaç olduklarının kabul edilmiş olmaları 
halinde kendilerine meccanen temlik olunabile
ceği halbuki arzuhal sahibinin temlikini istediği 
evi 1776 sayılı kanunun neşrinden çok sonra 
işgal etmeğe başladığı cihetle evin kendisine pa
rasız temlikine kanun hükümlerinin, müsaid ol
madığı ; harikzede mazbatalarının ödenmesi hak- 
kmdaki 662 sayılı kanun 2033 sayılı kanunun bi
rinci maddesile ilga edilmiş olduğundan, harik
zede mazbatasının ödenmesi hususundaki dileği
nin de yerine getirilemiyeceği, ve İstanbul polis 
müdürlüğünün 22 - X I  - 1937 tarihli ve 19362 
sayılı tezkeresile metrukiyetine ittilâ hâsıl edil
miş olan ev hakkında arzuhal sahibi ancak 12-X- 
1935 tarihinde ihbarda bulunduğu cihetle bu ih
bardan dolayı taleb etmekte olduğu ihbar ikra
miyesinin de verilemiyeceği bildirilmekte ve bu 
hususların evvelce vaki müracaatı üzerine arzu
hal sahibine tahriren tebliği hususunun 15-XII- 
1937 tarihinde İstanbul Defterdarlığına yassıldı
ğı ilâve olunmaktadır.

Bu vaziyet karşısında dileklerinin yerine ge
tirilmesine mevzuatı kanuniyenin müsaid bulun
madığının arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi
165 16 - V - 1939
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Arzuhal hülâsası
i

2927
3722

Hamdi Oğuz.
Sabık jandarma ça
vuşlarından.
Şarkışla.

i f

İşinin tedkikile ma
suniyeti tebeyyün et
tiği takdirde tekrar 
mesleğine almmasr.

.... . ;"1 ■ İ. t 
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3631
3833

Hatice.
Eski İstasyon doğum
evi ittisalinde Hüse
yin Daim Bengü eli- 
le ölü Nihad karısı. 
Adana.

ölü kocasmm memu
riyeti zamanında ke
silen tekaüd aidat
larının kendisine ia
desi.

■

;• .^7377,UiiiLSIÂ ; 7 
Encümen k a r a r ı  ve ne sebeb&en v e r i ld iğ i '’ 

. •' >v ? . ^ a l
Tokadın Zile birliği karakol kumandanı iken 

hiç bir kanuna uyulmadan keyfî olarak 1-XI-1937 
tarihinde terhis edildiği kendisine tebliğ edildiğin
den bahsile ve Jandarma umum kumandanlığına 
müracaati üzerine vaki teklif üzerine terhis edil
diği kendisine cevaben bildirildiğinden ve bu ce
vabın ise ikna edici mahiyette olmadığından şikâ
yet eden jandarma çavuşu Şarkışlada mukim 
Hamdi Oğuz terhisini intaç eden teklifin kimin 
tarafından yapıldığının sorulmasını ve işinin ted- 
kik edilerek masum olduğu tebeyyün ederse tek*-* 
rar mesleğe alınmasının teminini istemektedir.

İcabı görüşüldüğünde bu arzuhal 28-XII-1937 
tarihinde ve 3410 sayılı kanunun neşrinden önce 
Meclis Reisliğine suriulmuş olduğundan mezkûr 
kanunun muvakkat birinci maddesi mucibince ev
rakının Askerî temyiz mahkemesine devrine vc 
arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

166 1 6 - V - 1939

Adanada ölü Nihad karısı Hatice Encümeni
mize havale edilen arzuhalinde, 12 yaşında bir oğ
lu ile kimsesiz ve perişan olduğundan bahsile ko
casının ölümünden maaş bağlanmayacak ise me-

i muriyeti zamanında kendisinden kesilen tekaüd 
aidatlarının iadesini istemektedir.

Keyfiyet Nafıa vekâletinden sorulmuş; alman 
cevabda; telgraf muhabere memuru Nihad Su- 
rîyenin işgalinden sonra orada kalmış ve 339 so
nuna kadar îskenderunda felgrsif memurluğu yap-; 
mış ve bilâhare anavatana gelerek Adana ışerf; 
kez telgraf başmemurluğuna tayin olunmuş ise do 
işgalde ecnebi bir Devlet vazifesi kabul eylediği 
ihbar edilmiş ve kendisi de bu hizmetini saraha
ten itiraf eylemiş bulunduğundan vazifesinden çı
karılmış ve bu sebeble Devlet şûrasma açtığı da
va da reddedilmiştir» Nihad öldükten sonra ka
rısının müracaati üzerine çocuklarına maaş tah
sisi için evrakı ihzar ve Divanı muhasebata tevdi 
edilmiş ise de ecnebi memlekette memurluk kabul 
etmiş olmasından 854 numaralı kanun mucibince 
ne evvelki ve ne de sonraki hizmetleri kabul edil
memiş olduğu cihetle maaş tahsisine imkân olma-



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

3236 Akife îlyas.
| Camiikebir mahallesi 
.Kayalık sokağı No. 31 

Kırklar eli.

3587
3781

M. Hulûai Eralp. 
Doktor.
Aydın.

İskân ıımııın müdür
lüğünce Göçmen ka- 
yid edilmesinin temi
n i

Hükmeden taksitle 
sat ın aldığı incir bah- 
çîsİ 'taklandaki dile
ğinin nazarı itibare 
ahnması.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

dığı beyanile muamele Divanı muhasebatça red
dedilmiştir. Bu vaziyet karşısında Encümence 
tayini muameleye lüzum görülmediğinin arzuhal 
sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

167 167 - V  -1939

İskân umum müdürlüğünce göçmen kayde
dilmesini isteyen Kırklarelinde mukim Akife ll- 
yasm arzuhali Encümenimize havale edilmekle 
keyfiyet Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden 
sorulmuştu :

Alman cevabda Akifenin gezi pasaportu ile Is- 
tanbula geldiği ve orada yurddaşlığa kabulünü 
istemesi üzerine 1260 sayılı harç kanunu muci
bince kendisinden 25 lira 50 kuruş harç alınarak 
nüfus kütüğüne kayid ve tescil edildiği bildiril
mekte ve muhacirlikle alâkası olmadığı da Kırk- 
lareli vilâyetinin yazrsma atfen ilâve olunmakta
dır.

Kanun dairesinde cereyan etmiş bu muamele 
karşısında Encümence yapılacak bir şey olmadı
ğına ve muhacir kaydi hakkındaki dileğinin yerine 
getirilmesine imkân bnInnmadrğrnA ve keyfiyetin 
arzuhal sahibine böyleee anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

168 16 - V  -1939

Aydında Dr. Memed Hulûsi Eralp, Encüme
nimize havale edilen arzuhalinde Hâzineden tak
sitle satm aldığı incir bahçesinin bedeli olan 
14 618 liradan 7272 lirasını ödemiş olduğundan 
3031 sayılı kanunda zikrolunan bedelin yüzde 
yirmisinin alıkonarak üst tarafının kendisine ia
desine ve bahçenin Hâzinece geri alınmasına ve- 
yahud şimdiye kadar ödediği mikdardan artaka
lan borcunun terkin edilerek bahçenin uhdesinde 
kalmasına karar verilmesini istemektedir.

Keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuş ve alı
nan cevab üzerine icabı görüşülmüştür.

Dileğinin yerine getirilmesine 3031 sayılı ka-



Arzuhal verenle-!
rin adı*, sanı ve ! Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
oturdukları yer

nunun hükümleri mâni bulunduğunun arzuhal sa
hibine anlatılmasına karar verildi.

3690 Feride Güvenen.
£ «94 ı Şehid. Resneli Niyazi 

I zevcesi Hariciye ko- 
! Düğı sokağı Jujun a- 
| partunanı. No. 12 
| tstanbul - Ayaspaşa»

oğlunun tahsilini bi
tirdiğinden kesilen 

hidematı vataniye ter
tibinden maaşın mu- 
zayıkaya düşmemesi 
için kendisine tahsisi.

Mehdi Türkeç. 
Çukurca nahiyesi es- 
kimüdürü.
Hakkâri.

hakkındaki tekaüde 
irca muamelesinin 
kaldırılması.

Karar No. Karar tarihi

169 16 - V  -1939

Zevci şehid Resneli Niyaziden kendisine ve 
çocuklarına hidematı vataniye tertibinden tah
sis edilen maaştan on liranın oğlu Mitatın tah
silini bitirmesi münasebetile kesildiğinden bah- 
sile yirmi seneyi mütecaviz bir zamandan beri 
yegâne istinatgâlıı olan bu paradan mahrum bı
rakılmaması için Mitattan kesilen on liranın da 
kendisine tahsisini: istemekte olan Istanbulda 
şehid Resneli Niyazi zevcesi Feride Güvenerin 
arzuhali encümenimize havale edilmekle Maliye 
vekâletine gönderilmişti.

Gelen cevabda : 13 haziran 1340 tarihli olan 
ve 481 sayılı kanunla şehid Resneli Niyazi oğul
lan Mitat ve Süleyman Asıma tahsillerinin ik
maline kadar ve zevcesile hemşiresine kaydi ha
yat şartile vatanî hizmetler tertibinden, onar li
ra aylık bağlandığı cihetle Mitatın tahsilini bi
tirmesi üzerine mezkûr kanun mucibince aylı
ğının kesildiği anlaşılmıştır, denilmektedir.

Vekâletin bu cevabı, yapılan muamelenin 
481 sayılı kanuna uygun olduğunu göstermekte 
ve dileğin yerine getirilmesi bir kanun çıkarıl
masına bağlı olduğu ve kanun teklif etmek ise 
encümenimizin vazifeleri dışında bulunduğu ci
hetle tayini muameleye mahal görülmediğinin 
arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

170 16 - V  -1939

Hakkâri vilâyetinin Çukurca nahiyesi eski 
müdürü Mehdi Türkeş Yüksek Reisliğe sundu
ğu arzuhalinde, dokuz seneden beri muvaffaki
yetle nahiye müdürlüğü vazifesini yapmakta 
iken evvelce tekaüde sevkedilmiş olduğu ileri 
sürülerek bu defa tekrar tekaüde irca, edilmiş ol
masından şikâyet etmekte, 1339 yılında jandar
ma asteğmeni iken tekaüde sevkedilmesinin bir 
garaz neticesi olduğunu anlatarak hakkındaki
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rin adı, sanı ve 
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Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

tekaüde irca muamelesinin refini istemektedir.
Bu arzuhal Dahiliye vekâletine gönderilmişti. 

Gelen cevabda, evvelce jandarma zabiti iken te-

294 Aslılıan Orçun.
310 Daimî encümen mü- 

vezzii Ahmed Yalçın 
yanında.
Zonguldak.

On senelik tutarı ve
rilmek suretile kesi
len eytam maaşının 
muhtacı muavenet 
olduğundan tekrar 
tahsisi.

kaüde sevk suretile meslekten ve memuriyetten 
alâkası kesildiği halde sonradan her nasılsa na
hiye müdürlüğüne tayin edilmiş olan arzuhal 
sahibinin 1339 senesinde tekaüde sevkedilmiş ol
duğunun anlaşılması üzerine nahiye müdürlüğün
den alâkasının kesildiği ve tekaüde irca olun
duğu bildirilmektedir.

Dahiliye vekâleti cevabı encümenimizce mu
vafık görüldüğünü ve hakkında yapılan mua
melenin refine ve tekrar bir memuriyete alın
masına kanunî imkân bulunmadığının arzuhal 
sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

171 ] 6 - V  -1939

İstiklâl harbinde vazife başında vefat eden 
kocası önyüzbaşı Fahriden bağlanan maaşın on 
senelik tutarı olan cüzî bi para verildikten sonra 
artık aylık verilmediğinden sefalet ve açlığa düş
tüğünden bahsile kendisine aylık bağlanmasını 
isteyen Zonguldakta ölü önyüzbaşı Fahri eşi As- 
lıhan Orucun arzuhali encümenimize Havale 
edilmekle okundu ve icabı düşünüldü :

Kendisine bağlanan eytam ve eramil maaşının 
on senelik tutarının hesab edilerek kendisine ve
rilmiş olduğu anlaşıldığından yeniden aylık bağ
lanmasına dair olan dileğinin yerine getirilmesine 
kanunî mevzuatın müsaid bulunmadığını ve encü
menimizce yapılacak bir muamele olmadığının 
arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

172 16 - V  -1939

284 i Mustafa Eroğuz ve 
300 i ar.

Emekli eczacı yüzba-
! MSI.

i Siird.

Tekaüd maaşının ye
ni tekaüd kanununa 
göre tahsisi.

Emekli eczacı yüzbaşısı Mustafa Eroğuz ile 
diğer sekiz arkadaşının imzasını taşıyan ve En
cümenimize havale edilmiş olan arzuhalde, eski 
tekaüd kanununa göre tekaüde değil, sefalete sev
kedilmiş olduğundan ve eski kanunla tekaüd edi
lenlerin seyyiatile yeni kanunla tekaüd edilenle
rin lrasanatinin ne olduğunu kestiremediklerinden
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oturdukları yer
bahsile tazallüm edilmekte ve yeni tekaüd kanunu 
hükümlerinden istifade ettirilmeleri istenmekte
dir.

Encümenimizin mevcud kanun hükümlerinin 
tağyir veya yeni kanun teklifi salâhiyeti olmadığı 
cihetle mevcud mevzuat dairesinde ise bu dileğin 
yerine getirilmesine imkân bulunmadığının arzu
hal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

173 16 - V  -1939

4;'<04 İbrahim Akgül.
4763 Eski Denizli posta h a - ; 

ı vî'Ic memuru. 
Bayramiç.

Memuriyetinin iadesi. 1 temmuz 1336 senesi Denizli hâdisesinde 
efeler tarafından başı yarı kesilerek öldü zan- 
ııile terkolunup 48 saat sonra kendine gelmiş 
olduğunu ve o zaman Denizli posta, telgraf me
muru olmak ve hâdisede son âne kadar vazifesi 
başından ayrılmamak yüzünden başına bu tüy
ler ürpertici facianın gelmiş olduğunu anlatan 
Bayramiçte Denizli eski posta havale memuru 
İbrahim Akgül bu yarasını tedavi için kasadan 
sarfettiği 375 lira için mahkemeye verilip iki 
ay hapis ve dört ay da memuriyetten mahrumi
yet cezasına çarpıldığından ve bu cezalar tecil 
edildiği halde kendisine bir memuriyet veril
mediği için kalabalık ailesile sefalete düştüğün
den şikâyet etmekte ve bu sefaletten kurtarıl
ması için ya bir memuriyete tayini veyahud da 
hizmetlerine karşılık münasib bir maaş tahsisi
ni istemektedir. İbrahim Akgülün bu dileğini 
havi arzuhali encümenimizde okundu ve icabı 
görüşüldü:

Tekaüdlük hakkın kazanmamış olduğu için 
kendisine bir aylık bağlanmasına kanunî imkân 
mevcud olmadığının, bir vazifeye tayini hak- 
kıııdaki dileğine gelince, evsaf ve şeraiti matlu- 
beyi haiz bulunduğu takdirde aid olduğu mer
cie müracaat etmesi icab edeceğine ve yurddaş- 
ların bir vazifeye tayinleri hususundaki dilek
lerde meşgul olmanın encümenimizin vazifesi 
dışında bulunduğunu arzuhal sahibine anlatıl
masına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

174 16 - V - 19Ş9
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Aİımed Efe. 
Aslarabey mahallesin
de.
Malatya.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Ktomnu medeninin 
bazı maddelerinin, ta
dili.

295 | Osman Düzel.
311 I Çinarlar mahallesi 

I Otel sokak No. 35.
: Giresun.

Hasta, malûl ve mu
avenete muhtaç bil- 
ûmum tekâliften mu
afiyeti.

Yirmi senelik, kafisinin yedi seneden beri 
tedavisi mümkün olmayan akıl hastalığına müp
telâ olduğu için hem çocukları olmaması, hem 
de evde aile kuracak bir kadının bulunmaması 
sebebile ıstırab çekmekte olduğundan bahsile bu 
derdinin çaresi yeniden evlenmek ise de bunu 
yapabilmek için yirmi senelik karısından bo
şanmak icab ettiğini halbuki bu takdirde karısı
nın sefalete maruz kalacağı cihetle boşanmak 
istemediğini anlatan Malatyada mukim Alımcd 
Efe, mazereti meydanda öldüğünden kanunu 
medenide karısını terketmeden ikinci defa evle
nebilmesini mümkün kılacak tadilin yapılmasını 
istemektedir. Kanun tadilim teklif etmek Da
hilî nizamname ile encümenimize verilen vazi
feler dışında olduğundan dileği hakkında mua
mele tayinine mahal olmadığının arzuhal sihi- 
bine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

175 1 6 - V - 1939

Encümenimize havale edilen arzuhalde sekiz 
seneden beri tedavisi tıbben mümkün olmıyan ağır 
bir hastalıkla malûl ve herhangi bir şekilde çalış 
mak kudretinden mahrum ve iki nüfusa bakmak 
mecburiyetinde olduğundan ve babasında’n kalan 
bir evin alt katını küçük bir para mukabili kira
ya vermekle geçinmek değil, sürünmekte oldu
ğundan bahsile Giresunda mukim Osmaıı Düzel, 
bu hastalık ve sefaleti yetişmiyormuş gibi bir de 
Belediye ve Mâliyenin çeşid çeşid tekâlifine de 
maruz kaldığından şikâyet etmekte, hem malûl 
hem yoksul olduğu için bütün tekaliften affe
dilmek suretile hakkında adalet gösterilmesini 
istemektedir.

İcabı görüşüldü:
Kanunî mevzuata uymıyan bu dilek hakkında 

eııcümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına 
ve keyfiyetin arzuhal sahibine bildirilmesine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

176 16 - V - 1939
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3560 Muammer Uşaklı ve '' Emlâk ve eytam ban-
3750 beç arkadaşı namma. kasından aldıkları ö- 

Izmir - Çarşı. ; dünç paraya fazla
! faiz alındığından şi

kâyet.

Emlâk bankasından yapılan istikrazlara karşı 
bu 'banka %  9 faiz ve %  3 komusyon aldıktan 
başka tahsil edilen para üzerinden de %  1 ücret 
almakta, olduğundan ve hesabları her üç ayda bir 
bağlamak ve faizleri resülmale kalbetmek suretile 
de müstakrize ayrıca bir yük tahmil olunarak se- 

i nede bankaca alınan paranın %  18 den fazlaya 
| vardığından şikâyet eden îzmirde mukim Muam- 
: mer Uşaklı kendi ve imzaları mahfuz beş arkadaşı 
| namına verdiği arzuhalde, bankanın bu hare- 
| ketinin kanunî olmadığından, Maliye vekâletinin 
i kâr temini gayesile teşekkül etmediğinden ve fa- 
I izlerin ağırlığı ve mahsulâtı arziyenin geçirmok- 
j te olduğu buhran sebebile bankaya olan borçların 

ödenememesi yüzünden bankaca idaresi çok müş- 
: kül olacak mühim mikdarda emlâkin bankanın 
j uhdesine geçtiğinden bahsile yüksek faizler öde

miş olub henüz alâkasını kesmemiş bulunan med- 
; yunlann %  9 dan fazla ödedikleri faiz, faizi mü- 
j rekkeb ve zaid masrafların kendilerine iadesini,
I ve mütebaki “borçların %  3, olamadığı takdirde 
j  % 5 ten fazla faize tâbi tutulmamasını ve tediye- 
1 de bazı kolaylıklar gösterilmesini temin için bir 
! kanun çrkarılmasını istemektedir.

Bu arzuhal Maliye vekâletine gönderilmişti.
| Emlâk ve eytam bankasının bu meseleye cevab 

teşkil eden ve vekâletçe Encümenimize gönderi
len yazısında, arzuhal sahibinin 928 senesi için
de ipotek mukabilinde 80 bin lira borçlandığı bu 

j  'borcu nmuntazam tediyat yapılmaması yüzünden 
935 tarihinde 114 bin küsur liraya baliğ olması 
üzerine akdedilen yeni bir mukavele ile borçlu 
lehine altı bin liraya yakın bir bonifikasyon ya- 

! pıldığı ve 937 ydında da kendisine 17 bin liralık 
yeni bir ikrazda daha bulunulduğu anlaşılmakta ve 

| bu vaziyette bulunan bir borçlunun kendi ve ar- 
\ kadaşları namına yaptığı tekliflerin bir malî mü- 

esseseyi zaiflatacak mahiyette olduğu ve borçla
rını vaktinde ödemek suretile dürüst hareket et
miş borçlularm vaktinde borçlarını ödemeyenle
re nazaran mağdur vaziyete düşecekleri bildiril
mektedir.

Maliye vekâletinin 19 - I - 1938 tarihli ceva
bında ise bankanın borçlularından almakta ol
duğu faiz ve komusyonun mevzuat ve nizamna-
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oturdukları yer

3653 I Süleyman Akyol. Mahkûmiyetinin ka- 
3855 Dava vekili. mm hükümlerine mu-

Geyve. halif bulunduğundan
2265 sayılı kanunun 
dava vekillerini şü
mulü içine alıp al
madığının tefsiri.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

inesi hükümlerine ıımhaiif bulunmadığından bu 
hususta vekâletçe yapılacak muamele olmadığı 
yazılmaktadır.

icabı görüşüldü :
Emlâk bankasının şikâyet edilen mevzularda 

kanuna ve nizamnamesine muhalif hareketi gö
rülemediğinden bu hususta Encümence muame
le tayinine mahal olmadığının arzuhal sahibine 
bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

177 16 - V  -1939

Geyvede aidatlı Hazine vekili iken mülhak büt
çeli tütün inhisar idaresi aleyhine dava kabul ve 
takib ettiği için 2265 sayılı kanunun 15 nei mad
desi delâletile Türk ceza kanununun 240 neı 
maddesi mucibince mahkûm edildiğinden ve Tem
yiz mahkemesince hükmün tasdik edildiğinden 
Encümenimize havale edilen arzuhalinde bahse
den Geyvede dava vekili Süleyman Akyol mah
kûmiyetinin kanun hükümlerine aykırı olduğu
nu ileri sürerek aidatı 2265 sayılı kanunun dava 
vekillerini de şümulü içine alıb almadığının tef
sir edilmek suretile Meclisçe hakkında adaletin 
tecelli ettirilmesini istemektedir.

Keyfiyet Adliye vekâletinden sorulmuştu : 
Gelem karşılıkta ; mahkûmiyetinin kanun hüküm
lerine aykırı olduğu hususunda Süleyman Akyo- 
lun ileri sürdüğü delillerin varid olmadığı bildi
rilmektedir.

icabı görüşüldü :
Doğrudan doğruya mahkemelere aid ve mah

keme hükmüne tâbi işler hakkında Encümenimiz- 
ce karar vermek 311 numaralı Meclis kararına 
muhalif olduğundan dereoatı mehakimden geçen 
ve ıkesbi katiyet eden mahkûmiyet hakkında yapı
lacak muamele olmadığının ve 2265 sayılı kanu
nun tefsiri dileğine gelince; Encümenimizin ka
nun tefsirine salâhiyeti olmadığından bu cihetten 
de tayini muameleye mahal görülmediğinin arzu
hal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

178 16 - V - 1939
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Hüsnü Yalçın. 
Adanalı eski öğret
men.
Yusufeli - öğden.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Adanaya gitmek ü- 
zere harcıralıile bera
ber müterakim maaş
larının verilmesi ve 
bir muallimliğe ta
yini.

29 sene muallimlik ettikten sonra 3 - X I  -1930
da tasfiye edildiğinden ve o tarihtenberi maaşları
nı alamadığından bahsile memleketi olan Adana
ya gitmek üzere harcırahile beraber müterakim 
maşlarının verilmesini ve bir ımıallimliğe tayinini 
istemeke olan Yusuf elinde eski muallim Adanalı 
Iîüsnü Yalçının arzuhali encümenimize havale 
edilmekle mesele tedkik edildi.

Encümenimizin 31 - V  - 1931 tarih ve 46 sa
yılı kararına mevzu teşkil eden dileğini bu arzu
hali ile de tekrarlamakta olduğundan ve mezkûr 
kararı değiştirmeği mucib sebeb görülemediğin
den dileğinin yerine getirilmesine kanunî imkân 
mevcud olmadığının arzuhal sahibine anlatılma
sına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

179 16 - Y  -1939

3709 Mustafa Ercan.
3914 Pamuk zürraı halkı 

namına.
İnhisar nahiyesinde. 
Sakarya.

Nahiyelerinde yerli ! Sakaryanın İnhisar nahiyesinden Mustafa Er- 
ciııs pamuğun ekilme- ! can, pamuk zürraı lıalkı namına kaydile Yüksele 
sinin meüiedilmomesi.ı Reisliğe sunduğu arzuhalinde, Sakarya vadisiıı- 

I de eskidenberi ekmekte oldukları pamuk tohum- 
I larile kullandıkları ziraat aletlerinin imha edil- 
j diğinden, Ziraat vekâletince tamim edilen aka- 
i la cinsi pamuğun fabrikalarımıza satılmasının 
| müşkülâtından ve yerli dokuma işine de yarar 
j olmadığı cihetle halk arasında da alınrb sat ilam sı

dığından ve halbuki asırlandarberi ekmekte ol
dukları yerli cinsin mahallinde el tezgâhlarında 
dokumağa elverişli olması hasebile çiftçi tarafın
dan satılması kolay olduğundan hulâsa Hükümet
çe alınan bu tedbirler neticesinde Sakarya çiftçi
sinin aç kalmak tehlikesine maruz kaldığından 
bahisle tazallüm ve şikâyet etmektedir.

Keyfiyet Ziraat vekâletinden sorulmuştu. A lı
nan cevabda ; bu iddiaların katiyen varid olma
dığı; bilâkis akala cinsi pamuğun irerek verim 
gerek evsaf ve kıymet itibarile eskidenberi bu ha
valide ekilmekte olan iane cinsi pamuğa çok faik 
olduğu ve yerli dokuma işlerinde kullanılan cin
sin yerli kapalı koza olduğu ve bu cins pamuğun 
ekiminin menedilmemiş olduğu ancak açık cins 
iane pamuğunun zerinin 2903 sayılı kanuna da
yanılarak menedilmiş olduğu ve pamuk fiatların-
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Arzuhal verenle
rini adü, sanı ve 
oturdukları yer

3699 Mahir Yüceler.
3904 Musapaşaoğlu.

Yenice mahallesinde. 
Kırşehir.

Kırşehir sıhhat mü
dürü ile Doktor ve 
sıhhat memurların
dan şikâyet;

3630 Mustafa.Nuri.
3832 Vidinli T-evfik Paşa 

caddesi No. 36 
; İstanbul -Bayazıd-

Maaş tahsisi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

d&ki buhran hasebile satışta takıntıya düşülme
mesi  ̂ için. Ziraat bankasınca tevdi edilecek emtia
ya  karşılık kıymetinin yüzde yetmişine kadar ik- 
razat yapılmasının temin’ edilmesi, suretile de 
çiftçinin, vaziyeti düşünüldüğü ve hulâsa akala 
cinsi pamuğun zeri yüzünden bir yılda 33 köye 
142 000 lira para girdiği bildirilmekte ve bu ar
zuhalin pamuk zürrar namına diye imza koyan 
Mustafa Ercanın şahsî bir düşüncesi eseri olduğu 
ilâve edilmeiktedir.

Ziraat vekâletinin bu cevabı Encümenimizde 
de yerinde görülerek arzuhal sahibine anlatılma
sına karar verildi .

Karar No. Karar tarihi

180 16 - Y  -1939

Kırşehir sıhhat müdürü ile Doktor E,tem ve 
srhhat memuru Raif haklarında evvelce Sıhhat 
vekâletine yapmış olduğu şikâyetten bir netice 
çıkmadığından bahisle bu- işin intacını isteyen 
Kırşehirin Yenice mahallesinde Musapaşaoğlu 
Mahir Yücelerin arzuhali Encümenimize havale 
edilmekle mesele Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâ- 
lettinden sorulmuştu :

Alınan cevabda; vekâlete evvelce yapılan şi
kâyet üzerine evrakmın mahallinden celboluna- 
rak tedkik edildiği ve işte kanuna ve usule aykırı 
görülmediği cihetle keyfiyetin şikâyetçi Mahire 
tebliği hususu 14 - V III - 1937 tarih ve 1462 sa
yılı tezkere ile yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Bu vaziyet karşısında Encümenimizce yapıla
cak bir muamele olmadığına ve iş mahkemeye aid 
olduğundan bir şikâyeti varsa mahkemeye müra
caat etmesi lüzumunun arznhal saribine anlatıl
masına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

181 16 - V  - 1939

Heyeti mahsusaca Devlet hizmetinde istih
dam edilmemelerine karar verilenler hakkmda 
yeniden bir karar ittihaz olunacağından bahsile 
böyle bir kararın ittihazı sırasında bunların ye
timlerine maaş bağlanması hususunun temin edil
mesini isteyen İstanbul Kız lisesi eski riyaziye
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283 , Dilşad. H idem atı vataniye ter-;
299 Merhum Mahmud tibinden tahsis edi- i

Şevket, Paşa zevcesi. len 6250 kuruş ma-
Eski Hamam. . aşma zam yapılması, 
tstanbul - Üsküdar.

4400 Ayşe, Hatice ve Zey- Haklan olan tazmi- 
4637 ueb ve Nafia. natın verilmesi.

Pirifftineli ölü Abdür- 
rahman ^veresesinden 

Gönül apartımanında. 
tstanbul - Taksim.

I I

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

muallimi Müstafa Nurinin Yüksek Reisliğe sun
duğu arzuhal Maliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen cevabda :
Haklarında heyeti mahsusaea Devlet hizmet

lerinde istihdam edilmemek kararı verilmiş olan- 
ların tekaiidlük vaziyetlerine taallûk eder bir tek
lifin Yüksek Meclise sevkedilmemiş olduğu ve 
Mustafa Nurinin talebinin esası hakkında müta- 
lea dermeyam vekâlete düşmeyeceği bildirilmek
tedir.

Taleb bir kanun teklif edilmesini istilzam eder 
mahiyette olduğundan ve kanun teklif etmek En- 

I cümenimizin vazifeleri dışında bulunduğundan 
muamele tayinine mahal olmadığına ve arzuhal 
sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

182 16 - V  - 1939

Eski Sadrazam ve Harbiye nazırı merhum 
Mahmud Şevket Paşanın zevcesi üskvidanla mu
kim Dilşad imzalı arzuhal encümenimize havale 
edilmekle icabı görüşüldü:

Zevcinin vefatında eramil maaşı almamak 
şartile hidematı vataniye tertibinden ayda 6 250 
kuruş tahsis edildiğini, halbuki o zaman bu pa
ra ile geçinmek kabil idi ise de paranın iştira 

| kuvvetinde husule gelen büyük değişiklik sebc-
I bile şimdi bu aylıkla haysiyet ve şerefile nıütc- 

nasib bir maişet temini mümkün olamıyacağııı- 
j dan ve zevcinin bu memlekete ifa ettiği mühim 

ve sadıkane hizmetleri nazara alınarak almakta 
i olduğu maaşına tejısib kılınacak mikdarın zam

mını isteyen arzuhal sahibinin bu dileğinin 
mcvcud mevzuata göre tervicine imkân bulun
madığının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

183 16 - V -1939

Isıtanbıılda mukim merhum Piriştineli Abdıır- 
rahman paşa veresesinden kızları Nafia, Ayşe, 
Zeynob, Yüksek Reisliğe sundukları arzuhalde, 
Yugoslavyada Ağrar mahkemelerince ölçülüb 
kıymetleri takdir edilerek istimlâk olunanı ara'zi- 
deıı Türk tabiiyetinde olaıı ve Yugoslavya ile ak
dedilen 17 milyon dinarlık mukavelenin akdi ta-



'j A
rz

uh
al Arzuhal verenle

rin adı, sanı ve ; Arzuhal hulâsası ; Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
oturduklaıı yer I  ______ _

j rihi olan 27 teşrinisani J933 den evvel yurda 
i  hicret edenlere aid olanların mikdar ve kıymet

lerinin kaydı Belgrad sefarethanemiz vasıtasile 
j dost Yoguslav Hükümetinden getirterek afazile- 
j rinin bedellerini almayan kendileri gibi hakikî 
ı istihkak sahihleri yurddaşlarımıza haklan o'aıı 

tiAnnnatm Yugoslav Hükümetinden alınan 17 
.milyon dinarlık tazminat akçesinden ödenmesini 
taltıb etmekte ve adil ve şefkatli Oümııriyet Hü- 

! kûmetinden bu dileklerinin yerine getirilmesi 
bir hakkın beklemekte olduklarını ve mezkûr on 
yedi milyon dinarın sahihleri meydanda iken 
Kızılu'y cemiyetine verilmiş olmasının hak ve adu- 

i lete uygun olmadığını ifade etmektedir.
İcabı görüşüldü:
3427 sayılı kanunun bükümleri dileklerinin 

yerine getirilmesine mâni bulunduğundan encü
mence yapılacak muamele olmadığının arzuhal 
salıiblerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 18 —

187 16 - V  - 1939

3694 Ahmed Ünan. 
3899 Gerede.

Saylavların vekil sı- 
fatile mahkemelere 
girib girmiyecekleri- 
ııin tavzihi.

Memur sayılan saylavların mahkemelerde ti
caret maksadile vekâlet etmesini memurin kanunu 
menetmiş olduğundan bahisle Türk milletinin bü
tün hukukile alâkadar bulunan saylavların vekil 
sıfatile mahkemeye girib giremeyeceklerinin işa
rını, Teşkilâtı esasiye kanununun fertlere bah
şettiği hakka istinaden, istemekte olan Geredede 
mukim Ahmed Üııanın arzuhali Encümenimize ha
vale edilmekte Encümenimizce Adliye vekâletine 
gönderilmişti.

Gelen cevabda : (Avukatlık kanununun dör
düncü maddesine tevfikan meclisi resmiye münte- 
hib azal arından bulunan saylavlığm avukatlıkla 
içtimai mümkün bulunmasına mebni saylavların 
vekil sıfatile mahkemeye girebilecekleri caiz gö
rülmüştür) denilmektedir.

Adliye vekâletini kanuna uygun görülen bu 
cevabının arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

185 16 - V -1939
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 
İSİ im Sözmen.
Necib kızı, 

i Merkez mahallesinde. 
Birecik.

Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sehebdeıı verildiği

Kefaleti hasebile icra 
yolile ödettirilmekte 
olan borcun kendisin
den tahsil edilme
mesi.

58
61

Memed özdemir. 
Mescid sokağı No. 9 -
11 Kahveci Memed 
elile.
İstanbul - Kasımpaşa.

Bîr iş verilmesi hak
kında Dcnizbaııka ve- 
ki müracaatına cevab 
verilmediğinden şi
kâyet.

Urfanın Birecik kazasının merkez mahallesin
den Mecid kızı İslim Sözmen, Encümenimize ha
vale edilen arzuhalinde, 924 - 925 seneleri Bire
cik belediyesinin icara verdiği gazinoyu isticar 
eden Pazarbaşı Selimoğlu Müslime babası kefa
let, ederek gazino Müslim tarafından işletilmeğe1 
başlanmış ise de taksitleri vaktinde tediye etme
diği için babası tarafından belediyeye müracaatle 
gazinonun kefaleti sebebile kendisine teslim edil
mesini istemiş ise de belediye ihmal ederek alâka
dar olmadığından ve Müslimde gazinoyu iki sene 
çalıştırdıktan ve borcunu da vermedikten sonra 
ortadan kaybolduğundan belediye, kefil sıfat ile 
pederinin emvaline müracaat ederek arazilerine 
haciz koydurmuş ve pederinin vefatı üzerine va
risi sıfat.ile bu kere de bu parayı kedisinden 
istemesi üzerine 4 - V II - 1934 tarihli ve 2566 
sayılı borçların terhini hakkındaki kanundan 
istifade etmesi lâzım geleceğin i ileri sürmüş ise de 
belediye bu borcun vergi bakayası olmayıb icar 
bedelinden olduğunu ve kanunun şümulü hari
cinde kaldığını ileri sürerek icra takibatına de
vam edildiğinden şikâyet etmekte ve o vakitin 
belediyesinin ihmali yüzünden asıl borçludan tah
sil edilmeyen alacağını kendilerinden tahsil edil
mek suretile çocuklarının sefaletine meydan ve
rilmemesini istemektedir.

Kefaleti hasebile icra yolile ödettirilmekte olan 
borcun kendisinden tahsil edilmemesi talebinden 
ibaret olan bu dilek hakkında Encümenimizcc ya
pılacak muamele olmadığının arzuhal sahibine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

186 1 6 -V - 1939

Gümrük ve inhisarlar vekâletine müracaatla 
kolculuk, takib memurluğu gibi bir vazifeye 
tayinini istemiş ise de muhtelif başmüdüriyet- 
lerden ve umum müdürlükten boş yer olmadı
ğı için vazife verilemiyeceği bildirilmiş ve De- 
ııizbanka da müracaatle bir vapurda ateşçilik is
temişse de henüz bir cevab alamadığından şi
kâyet eden Istanbulda Kasımpaşada mukim Me
med özdemir, encümenimize havale edilen ar-
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4507 ! S u n  Şener. j Bir memuriyete ta-
4766 Mecidiye mahallesi yini.

No. 12 evde.
: Eski Viranşehir P. 1 

telgraf müdürü.
I Kütahya.

;

113 II. İbrahim Ergök- i İkinci İnönü harbin- 
men. de görülen yararlık-
Askcrlik şubesi mua- larına karşı mafevk 

i mele memuru. ; madalya ile taltif o-
Kırkağaç. ! lunduğundan bu ma-

j dalyanın kendisine 
i verilmesi için yüksek 
| Meclisce bir karar 
I verilmesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

zuhalinde kendisine bir iş verilmesini istemek
tedir.

Yurddaşlara iş bulmak encümenimiz vazail'l 
meyanında olmadığından Dahilî nizamnamenin 
53 ııcü maddesinin 4 ncü fıkrasına göre muame
le tayinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

187 16 - V  -1939

Uzun seneler geceli gündüzlü fedakârane hiz
metlerinden bahsile Ağrı harekâtı esnasında tek 
başına uykusuz vazifesinde ve makine başında 
geçen günlerin verdiği yorgunluk yüzünden 
kazaen ziyaa uğrattığı beş, altı yüz lira için mu
hakeme neticesinde beş sene bir ay hapse mah
kûm edilerek ceza müddetinin ikmalinden son
ra hapisaneden çıktığını ve fakat iki senedir 
bir hizmete tayin edilmediğinden çocuklarile be
raber sefalete düştüğünü encümenimize havale 
edilen arzuhalinde anlatan Kütahyada mukim 
Eskiviranşehir Posta, telgraf müdürü Sırrı Şener 
yüz elliliklerin bile affedileceğini gazetede oku- 
duğundan aldığı cezanın neticesi olan bir daha 
Devlet hizmetine alınmamak gibi ağır bir kayid- 
den, ya yüz elliliklerin af.fi- kanununa idhul edil
mek suretile, veyahud da Cümhuriyetiıı 15 ııci 
yılı şerefine çıkarılacak hususî bir af kanunile 
kurtarılmasını istemektedir.

İş görüşüldü:
Dileğinin yerine getirilmesine kanunî mev

zuatın müsaid bulunmadığından muamele tayi
nine mahal görülmediğinin arzuhal sahibine an
latılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

188 16 - V  -1939

İkinci İnönü harbinde görülen yararlığına 
me-bni bir derece mafevk madalya ile taltif edilmiş 
olan yedek üsteğmen Halil İbrahim, encümenimi
ze havale edilen arzuhalinde, vaki müracaati üze
rine Millî Müdafaa vekâletince verilen 6-VIII-1930 
tarihli ve zat işleri dairesi 5708 sayılı yazısında 
bu mafevk madalya ile taltif edilenlerin işbu 
taltifleri hakkmda ne muamele yapılacağı Baş
vekâleti Celileden istizan olunmuştur.
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5042 Yosef Küpeli. Tapu ile namlarına
5394 Küpeli Haymakioğlu. kayidli emlâkine ma- 

Şehid Nusret sokak üyece metruk emval 
No. 67 evde. diye vaziyed edilme-
İzmir - Karataş. ; sinden şikâyet.

| (Cevabının vürudunda tamim edilecektir) de
nilmiş olmakla beraber madalyanın şekli ve ma
hiyetinin Hükümetçe henüz tesbit edilmediği de 
bildirilmekte olduğundan bu hakkının o zam an- 
danberi yerine getirilmediğinden bahsile esasen 
sahibi bulunduğu İstiklâl madalyasından hariç 

i vo başka olması icab eden bu madalyayı alabil- 
| mek için Yüksek Meclisçe bir karar ittihazını is- 
; temektedir.

Yeni bir madalya ihdası ancak bir kanunla 
mümkün olabileceğine ve halbuki kanun teklif et- 
meğo Encümenimizin salâhiyeti bulunmadığına 
göre Eııcümenimizce yapılacak muamele olmadı- 
nın arzuhal sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

189 16 - V  - 1939

i İzm irde Karataşta mukim Aydınlı Küpeli 
Hayimakioğlu Yusef Küpeli, encümenimize ha
vale edilen arzuhalde, babasından müntakil A v
dın ve Köşk nahiyesindeki emlâkine emvali met
ruke gibi vaziyed edilmesi üzerine Devlet şûra
sına müracaat etmiş ise de Birinci deavi daire
since 23 - V III - 1933 tasrih ve 30/1]46/1577 

' sayı ile dava red edilmiş ve tekrar ikinci bir mü- 
| racaatta bulunmuş ise de bu da İkinci deavi da-
S i resince (Birinci deavi dairesince red edilen da1- 
: vanın tekrar tedkikine kanunen imkân olmadı- 
j ğındnan) bahsile red edildiği beyan olunarak tapu 
i ile ııamlaTma kayidli iken ciheti Mâliyece metruk 

emval diye vaziyed edilmesinin kanuna muhalif 
| bulunduğundan keyfiyetin tedkikile mağdur edil- 
; memelerini istirham etmektedir.
| 803 numaralı Yüksek Meclis kararı mucibince 
| encümenimizin Devlet şûrası Deavi dairelerinim 
i kararlarını tedkike salahiyetli olmadığının dilek 

sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

190 16 - V  - 1939
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24 Osman Nuri Onur. Derece üzerinden te-
25 ~ Solak Sinan mahalle- kaüd muamelesinin

si (i ümüş arayıcı so- yaptırılması, 
kak No. 9 
İstanbul - Üsküdar.

1

■!

18 Ali Tuncer. | Vazifesinden kanuna
19 Eski mübaşir. aykırı olarak çıkarıl- 

Mera kuyu mahalle- dığından münasib 
sinde. bir tekaüd maaşı ve- 
Yalova. ya ikramiye verilme-

1 si.

:

„j.ı_________ I» H M »  . . ■ .1 V  ■ I ■

i Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

Askerî baytar ve tatbikat mektebi Jıesab me
muru iken hastalığına binaen sevkolunduğu İs
tanbul Mtıayenei sıhhiye komisyonunun 23- I I I -
1931 tarih ve 215 numaralı raporu ile bilâhare 
tekrar muayene edilmek üzere dört ay tebdili 
lıava verilmiş iken bu rapor hükümsüz bırakıla
rak hastalığı hizmete mâni olacağından 1683 
sayılı kanunun 31 nci maddesi mucibince teka
üde şevki hususu 27 - IV -1931 tarihinden iti
baren yüksek tasdika iktiran ederek tekaüd edil
miş ise de hastalığı vazife başında olduğundan 
bahsile derece ile tekaüd edilmesini Millî Mü
dafaadan istemiş ise de, hastalığının vazifeden 
mütevellid olduğunu tevsik etmedikçe bir şey 
yapılamıyacağı cevabını aldığını ve resmî sıhhat 
raporunun nazarı itibare alınmamış olduğundan 
ve mağdur edildiğinden bahsile dosyasının cel
inle tedkikını ve derece üzerinden tekaüd mua
melesinin yaptırılmasını isteyen emekli hesab 
memuru Osman Nuri Onurun arzuhali encüme
nimize havale edilmekle icabı görüşüldü:

Askerlerin zat işlerine müteallik hususatın 
tedkik mercii, 3410 numaralı kanun mucibince 
Askerî Temyiz mahkemesi olduğundan, encüme- 
nimizce bu dilek hakkında bir muamele yapıla- 
mıyacağıııa ve Askerî Temyiz mahkemesine mü
racaatı lüzumunun arzuhal sahibine bildirilme
sine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

191 16 - V - 1939

Yalova adliyesinde süvari tebliğ memuru iken 
937 senesinde adliye müfettişlerince yapılan im
tihan neticesinde iktidarsızlığı sabit olmasına bi
naen Adliye encümeni kararile işinden çıkarılmış 
olduğundan ve halbuki 329 senesinde adliye hiz
metine intisabla muhtelif kaza ve vilâyetler mü
başirliklerinde 25 sene hizmet ifa etmiş olduğun
dan ve hizmet müddetinin 15 senesi maaşından te- 
kaüdiye kesilmek suretile geçtiğinden hakkında 
memurin kanununun 77 nci ve tekaüd kanununun 
13 ncü maddelerinin tatbiki icab ederken yapıl
madığından ve Devlet şûrasına da itirazda bu
lunmuş ise de itirazının reddedilmiş olduğundan 
bahisle münasib bir tekaüd maaşı veya ikramiye
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| verilmesini isteyen Yalovada mukim eski mübaşir 
Ali Tuncerin arzuhali Encümenimize havale edil
mekle icabı görüşüldü :

Arzuhal sahibinin bu iş hakkında Devlet şû
rasına da müracaat ederek davasının reddedilmiş 
olduğu anlaşıldığından Devlet şûrası dcavi dai
resi kararlarının Encümenimizce tedkik ve müza
kere edilememesi Yüksök Meclisin 803 sayılı ka
rarı iktizasından olduğundan Encümence bu di
lek hakkında bir muamele yapılamayacağının ar
zuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

192 16 - Y  -1939

Reis M. M. Kâ/tib
Giresun Aydın Samsun Balıkesir Bolu Bursa
1. Sökmen A. Menderes M. Ulaş F. Tiritoğlu Lûtfi Gören N. Ayaş

Çorum Denizli Gazianteb Ordu Ordu Samsun
N. Kayaalp Tahir Berkay M. Şahin Dr. Vehbi Demir it. Şarlan X. Fırat

Srvas
II. İşık
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Yahya Gürbüz. 
Muradiye mahallesi 
No. 3 evde. 
Bayramiç.

Arzuhal nulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Temyiz yoluna mü
racaat için malî ikti
darı olmadığından A d
lî müzaheret temini.

4877 I M. A li Aydemir.
5217 Ismetpaşa mahallesi 

Uzunyol caddesi No.
I 61.
j Emekli jandarma üs- 
I teğmeni.
I Ankara.

Bayramiç Muradiye mahallesinde Yahya Gür
büz Encümenimize havale ediluı arzuhalinde,
1936 - 1937 sonesinde Hususî muhasebede köy 
bürosunda kâtib iken köy sandıklarına aid para
yı zimmetine geçirmek suçile mahkemeye verilmiş 
ise de kendisinin paraya doğrudan doğruya va- 
ziülyed olmayıb Hususî muhasebe memuru ve 
kaymakamın em iri erile para aîiıb verdiğini ve 
mesul olması lâzımgelen kaymakam, Hususî mu
hasebe memuru ve köy muhtarları olduğu halde 
hâkimin bu husustaki müdafaalarını nazarı dik
kate almayarak ve zabta geçirtmeyerek kendisinin 
mesul ettireceğini anlamış ve her ııekaklar temyiz 
yolu kapalı değilse de temyiz için iktiza eden 
masarifi temin edecek parası olmadığından adlî 
müzaheı-et gösterilmesini ve irşadatı lâzime ile 
kanunî yardımlarda bulunmasını istemektedir.

Doğrudan doğruya m ahkem eye aid ve mahke
meden sadır olacak hükme tâbi mesele hakkında 
arzuhal encümeninin karar ittiha'z edemeyeceği
nin Yüksek Meclisin 311 sayılı kararı iktizasın
dan olduğunu ve taleb ettiği adlî müzaheret il
mühaberinim de mahallî belediyesince tahkikat 
icra edildikten sonra fakrı hali taayyün edecek 
vatandaşlara' belediyece verilebileceğinin arzuhal 
sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

193 17 - Y  - 1939

Hakkın daki tekaüd- 
lük muamelesinin kal
dırılması.

24 - IX  - 1938 tarihinde tekaüd kanununun 
üçüncü maddesinin D. fıkrası mucibince tekaüde 
sevk edilmiş ise de bu fıkra mucibince tekaüde 
şevkinin sebeblerini anlayamadığından ve hakkın
da vaki isnadların varid olmadığından bahsile 
yapılan bu tekaüd muamelesinin refini isteyen 
emekli jandarma üsteğmeni Ahmed A li Aydemi
rin arzuhali Encümenimizde okunarak icabı gö
rüşüldü :

Askerlerin zat işlerine müteallik hususatın 
tedkik mercii 3410 numaralı kanun mucibince as
kerî Temyiz mahkemesi olduğundan Encümeni
mi zce bu dilek hakkında bir muamele yapılama
yacağına ve askerî temyiz mahkemesine müracaatı
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4751 | İbrahim Ürkin. Millî mücadeledeki
5082 Mütekaid kıdemli yüz- hizmetine mükâfaten 

! başı. zeytinlik verilmek
Tire. ! retile terfihi.

1816 | Kâmil. Halen hasta bulun-
1922 Tuzkolcusu. duğundan hizmetleri

Yapraklı nahiyesi A- nazan itibare alına- 
laçat köyünde Kara- rak teşkilâtı tam o- 

: kulakoğullarından. lan bir heyeti sıhhi- j 
Çankırı. yeye muayene ettiri- i

lerek tekaüd maaşı ; 
tahsisi veya ikrami- i 

i yesinin verilmesi. |

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

! lüzumunun arzuhal sahibine bildirilmesine karar 
| verildi;

Karar No. Karar tarihi

194 17 - V  -1939

1287 doğumlu olub 1313 Yunan harbinde, Ye
men isyanlarında^ harbi umumide ve istiklâl mu
harebelerinde bilfiil cephelerde vazife görerek
3 - IX  - 1939 tarihinde tekaüdlüğünün âli tas- 
dika iktiran ettiğini ve 30 lira 80 kuruş maaşla 
tekaüd edildiğini ve bu para ile geçinemediğin- 
den (istiklâl muharebesi ihsanından) kendisinin 
de müstefid edilmesini isteyen Tirede mukim mü
tekaid kıdemli yüzbaşı İbrahim Urkün arzuhali 
Encümenimize havale edilmekle icabı görüşüldü.

Eski tekaüd kanununa göre tekaüd edilmiş 
olduğundan yeni tekaüd kanununa göre hakkın
da muamele ifasına kanunen imkân bulunmadı- 

: ğının dilek sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

195 17 - V  -1939

Çankırı tuzlası eski kolcusu Kâmil, encüme
nimize havale edilen arzuhalinde, talih neticesi 
açığa çıkarıldım, mağdur oldum demekte, 23 se
nelik memur olduğundan ve halen vazife gör
meğe muktedir olamıyacak kadar hasta bulun
duğundan vazifeye avdetine imkân bulunamı- 
yacağını öne sürmekte ve 2159 numaralı kanun 
hükmüne tevfikan teşkilâtı tam olan bir heyeti 
sıhhiyeye gönderilerek muayenesinin icrasile ma
aş tahsisini veya münasib ikramiye veya mükâ
fat verilmesini, imkân olmadığı takdirde Hâ
zineye evvelce terketmiş olduğu tekaüdiye aida
tının kendisine iadesini istemektedir.

Keyfiyet Gümrük ve inhisarlar vekâletine 
sorulmuş, alınan cevabda; Kâmilin 20 sene üç 
ay ve beş gün hizmeti olduğu ve kendisi Akse
ki tuz kaçakçılığı ile methaldar olmasından do
layı 20 - Y I -1936 da işine nihayet verildiği ve
25 seneyi doldurmadığından tekaüdiye bağlana- 
mıyaeağı bildirilmiştir. Encümen bu izahatı kâ
fi görmemiş ve Kâmilin kaçakçılıkla methaldar
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'

3562 Memed Ali Tuncal. îmralı Adasına yer- 
3753 ; Yağkapanı No. 36 ; leştirilmelcri.

| kahvede.
I İstanbul - Galata.

| olduğunun ne ile sabit olduğunu ve hâdiseye 
iştirak derecesi ile mahkemeye verilip verilme
diği tekrar sorulmuştur. Vekâletin ikinci ceva
bında, evvelki tezkerede mumaileyh 1930 senesi 
işten çıkarılmış olduğu halde sehven 1936 ola
rak yazıldığı bildirilmiş ve Kâmilin kaçakçılık
la alâkası sicil defterine yazılmış olmakla anla- 

j şıldığı, kendisinin bu işten dolayı o zaman nıah- 
I kemeye verilip verilmediği yapılan tedkika rağ

men tesbit edilemediği, bildirilmekte ve 25 sc- 
ı neyi doldurmadığından tekaüd maaşı verilemi-
■ yeceği gibi arzuhalinde bahsettiği duruma ııa- 
! zaran da tekrar vazife almasına imkân olmadı- 
! ğı ilâve olunmaktadır.

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin bu ceva- 
i binin uygun görüldüğünün ve hakkında tatbik 
: olunan muamelede bir kanunsuzluk görüleme- 
| diğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
] verildi.

Karar No. Karar tarihi

196 17 - V  -1939

55 hane halkı namına Galat ada Yağ kapanın
da No. 56 kahvede Memed Ali Tuncal imzalı ar
zuhalde, Galatada Arab camii civarında oturan 
55 hane halkı îneboluluların fakir olduklarından 
bahsile îmralı adasında iskân edilmeleri istenmok- 

| tedir.
j Bu dilek hakkında Sıhhat ve İçtimaî muave- 
I net vekâletinden gelen ccvabda : 2848 sayılı ka- 
i nunun 8 nci maddesinin ikinci bendinin A  fıkra- 
! sına istinaden bu dilek esas itibarile kabul edil- 
| mekte ise de îmralı adasının cezaevine tahsisi için 
| Adliye vekâletince Maliye vekâletine müracaat 
i edilmiş ve gerekli muamelenin tekemmül ederek 
i lıalen bu adanın Adliye vekâleti emrine terkedil- 

diği ve cezalılar tarafından işlenmekte olduğu 
bildirilmekte ve meselenin İstanbul vilâyeti vası- 

! fasile arzuhal sahihlerine tebliğ oluduğu da ilâ- 
ı ve olunmaktadır.

Bu vaziyet karşısında Encümenimizee yapıla- 
; cak bir muamele kalmamış olduğuna ve arzuhal 
j sahihlerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
197 17 - V  -1939
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Nâzım Şenel.
Eski cami mahalle
sinde.
Merzifon.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Millî emlâkten tak
sitle satın alıp taksi
tini vaktinde vereme
diğinden ihalesi fes
hedilen emlâk için is
tenilen farkı fiatın 
kendisinden alınma-

Merzifonda Hâzinece satılığa çıkarılan Ernıe- 
nilerden metruk gayri menkulü yüksek bedel ile 
satın aldığı için taksitlerini ödeyemediğinden mu
kavele fesholunarak gayrimenkul ün tekrar satışa 
çıkarıldığım ve başkasına dun bir fiatla satılması 
sebebile aradaki iki bin lira farkın Hâzinece ken
disinden tahsili için mahkemeye müracaatle aley
hine lıüküm alınmış olduğunu ve icraca taksite 
rabtedilmiş olmakla bu ağır borcu ödemeğe mah
kûm edilmiş bulunmakta olduğundan ve halbuki 
3031 sayılı kanun mucibince %  20 sini ödeyen 
borçluların aldıkları emvali redde salahiyetli ol
duklarının kabul edilmiş bulunması ve 3524 sayılı 
kanunla da verilmemiş olan borçların 20 taksite 
bağlanmış olması gibi çok adilâne kararlar mev- 
cud iken vaziyetleri itibarile bu kanunlardan is
tifade edemeyenler için de taksitlerini ödeyeme
diklerinden dolayı aldıkları mallar istirdad ve 
ahara satıldığından ötürü bedel farla olarak ta
hakkuk ettirilen borçların, mahkeme hükmü lâhik 
olsun olmasın, ya tamamen kaldırılması veyahud 
da %  20 sini ödedikten sonra geri kalanı için 
takibattan sarfı nazar edilmesi hakkında bir ka
nun kabulile kendisi gibilerin bu kabîl muame
lâttan mütehassıl ağır borçlardan kurtarılmaları
nı istirham eden Merzifonda mukim Nâzım Şe
nelin arzuhali Encümenimize havale olunmakla 
icabı görüşüldü.

Encümenin mevcud ahkâmın tadili mahiyetin
de kararlar ittihaz edemeyeceği gibi kanun da 
teklif edemeyeceğinden Dahilî nizamnamenin 53 
ııcü maddesinin 4 ııeü fıkrasına göre tayini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

198 17 - V  -1939

4661 | İbrahim Çavuş Gül-
4990 can-

| Eski süvarilerden Ha- 
' vuzbaşı.

İzmir - Borffova.

Yunanlılar tarafın- İzmir Bornovada mukim İbrahim Çavuş Gül- 
dan işgal zamanında can> Encümenimize havale edilen arzuhalinde mil- 

gasbedilen 150 koyunu lî mücadele esnasında Yunanlıların gasbettiği 150 
ile bir kısrağının taz- koyunu ile bir kısrağının tazmin edilmesi hakkında 
min edilmesi. Dahiliye vekâletine vaki müracaatının « bu gibi

zararların Devletçe tazmin edileceğine dair bir 
kanun mevcud olmadığı cihetle talebinin yerine 
getirilemeyeceği »  cevabile rededilmiş olmasından 
bahsile Yüksek Meclisin millî mücadeleye iştirak
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hulâsası ¡ Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

128 Yusuf Doğan.
134 Asman köyünde. Ah- 

medoğlu.
Birecik.

etmiş ve zarar görmüş yurddaşların haklarını mü
dafaa etmesini istemektedir.

Filhakika istiklâl harbinde menkul mallarının 
düşman tarafından yağma edilmesi suretile vatan
daşların iğradıkları zararların Devletçe tazmin 
edileceğine dair kanun mevcud olmadığından, ka
nun teklifi ise Encümenimizin vazifeleri dışında 
bulunduğundan dileğinin yerine getirilemeyece
ğinin arzuhal sahibine bildirilmesne karar verldi.

Karar No. Karar tarihi

199 17 - Y  -1939

Gümrük takım komu
tam teğmen Saidin 
haksız yere kendisini 
dövdüğünden şikâyet.

60 yaşında bir ihtiyar olduğundan bahseden 
Bireciğin Asman köyünden Yusuf Doğanın ar
zuhali encümenimize havale edilmekle icabı gö
rüşüldü :

Arzuhal sahibi, Uri'a gümrük muhafaza ala
yında takım kumandanı teğmen Saidin bir ge
ce sarhoş bir halde evine gelerek kendisini döğ- 
düğünden ve kolunu kırdığından ve günlerce 
nezarethanelerde süründürüldüğüııden ve Urfa 
Askerî ihtisas mahkemesi sorgu hâkimliğinin bu 
işi şimdiye kadar intaç etmeyerek hukukunun 
ziyama sebebiyet verdiğinden ve şimdiye kadar 
başvurduğu makamlardan ınüsbet, menfi bir 
cevab alamadığından şikâyet etmekte, zengin 
olması lıasebile kendisinden para çekmek mak- 
sadile bu tecavüzü yapan teğmen Said hakkın
da adaletin tecelli ettirilmesini istemektedir. '

Doğrudan doğruya mahkemeye aid ve mah
kemeden sadır olacak hükme tâbi bulunan bu 
mesele hakkında Arzuhal encümeninin karar 
verememesi Yüksek Meclisin 311 sayılı kararı 
iktizasından olduğundan İhtisas mahkemesinin 
kararma intizarın zarurî olduğunun ve kendi
sini döven teğmen Said hakkında da mahkeme
ye müracaat edebileceğinin arzuhal sahibine an
latılmasına kadrar verildi.

Karar No. Karar tarihi

200 17 - V -1939
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134
140

33
34

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 

i oturdukları yer 
i FIulûsi Ulaş, 
j  Hacı İsmail mahalle- 
| si No. 23 evde. 

Balıkesir.

Muammer Onur. 
Göztepe hatboyu. No. 
21/26 
İstanbul.

Arzuhal hulâsası! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Gayri kanunî tekaüd 
edildiğinden bu mua
melenin kaldırclma- 
sile tekrar muvazzaf 
hizmete kabulü.

Tahdidi sin dolayısile 1938 senesi ağusto
sunda tekaüd edildiğinden, halbuki memurini 
askeriyeden olması lıasebile 3488 sayılı kanun 
mucibince bir sene tecil edilmesi iktiza ederken 
buna riayet edilmediğinden ve her ne kadar 
Millî Müdafaa vekâletine müracaat etmiş ise de 
cevab alamadığından bahsile dosyasının eelbi- 
le tedkik edilmesini ve sınıfı muvazzafa terfi
an tekrar naklini taleb eden askerî imamlıktan 
mütekaid Muhsin Hulûsi Ulaşın arzuhali encü
menimizde okunarak icabı görüşüldü:

Askerlerin zat işlerine müteallik hususatm 
tedkik mercii, 3410 numaralı kanun mucibin
ce, Askerî Temyiz mahkemesi olduğundan, eıı- 
cümenimizce bu dilek hakkında bir muamele 
yapılamıyacağına ve Askerî Temyiz mahkemesi
ne müracaatı lüzumunun arzuhal sahibine bil
dirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

201 17 - V -1939

Cüzî tekaüd maaşile 
geçinemediğinden mik- 
darları çok azalmış 

; bulunan eski müteka- 
idlerin maaşlarına bir 
mikdar zam yapıla
rak sefaletten kurta
rılmaları.

30 sene 3 aylık hizmetine mukabil 24 lira 88 
kuruşla tekaüd edildiğinden ve kanunî tevkifat 
çıktıktan sonra kalan 22 lira 40 kuruşla geçinmek 
mümkün olamadığından mikdarları çok azalmış 
bulunalı eski müteka idlerin maaşlarına birer mik
dar zam yapılmak sııretile sefaletten kurtarıl
malarını taleb eden İstanbul (îöztepede mukim 
Muammer Onurun arzuhali encümenimize haîvale 
edilmekle icabı görüşüldü:

Mevcud kanunî mevzuata göre bu dileğin ye
rine getirilmesine imkân bulunmadığının arzu
hal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

202 17 - V  - 1939

236 Musa Gökgöz ve ar.
249 | Karamanlının Pazar 

. mahallesinden Hüse- 
j  yinoğlu.

Terzi.
I Tefenni.

Boşanma işlerinde 
yeni ahkâm konul
ması.

Cümhuriyetin kadınlara bahşettiği hüriyetten 
| memnun olduklarım kaydettikten sonra kanunu 
1 medeninin bazı maddelerinden cesaret alarak erkek- 
I leri pençelerine takmak isteyen kadınlardan kur- 
j tulmak için işi gücü bırakarak mahkeme kapıla- 
j rında senelerce sürünmek ve eblki de netice ala

mamak yüzünden yeniden bir aile kuramadıkları
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H | Arzuhal verenlc- 
g g  rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
^  oturdukları yer

1395 Ali. Bataıı motörleri be-
4145 Rasim Asım ile Mur- delinin tazmini.

| taza Kaptan vekili.
3750 | Hacibayram Gazian- 
6548 ' leb sokak No. 34.

Ankara.

î
:

Encümen kararı ve ne sebcbden verildiği

için perişan olduklarından ve binlerce Türk gen
cinin bu vaziyette bulunduğundan bahsile bu 
derdlerine çare bulunmasını isteyen Musa Gökgöz 
ve arkadaşlarının arzuhali Encümenimize lıavale 
edilmekle icabı görüşüldü.

Kanunu medeninin bazı maddelerinin tadili
ni ve yeni hükümler vazını taleb mahiyetinde olan 
bu dilek hakkında, Dahilî nizamnamemiz muci
bince, kanun teklifi Encümenimiz vazifeleri dı-ı
şında olduğundan yapılacak bir muamele bulun
madığının arzuhal sahihlerine anlatılmasına ka- 

! rar verildi.
Karar No. Karar tarihi

203 1 7 - V - 1939

Rasim Asım ile Murtaza Kaptan vekili Anka- 
rada Hacıbayramda mukim A li tarafından Yük
sek Reisliğe verilen 29 - II - 1933 tarihli arzuhal
de : (Ceylambahri) motörile 329 yılında Hopa- 

! dan Rusyaya portakal sevkedilmişti. Avdette tay
falardan iki şahsın üzerinde 220 dolar yakalan
ması sebebile bunların hapis ve diğer mürette
batın iıudud haricine şevki ve motörün de tev
kifi suretile yapılan muamele üzerine Batum- 
da Acaristan âli mahkemesine müracaat edilmiş 
ve motörün sahihlerine iadesine karar alınmış 
olmasına rağmen Rus Sovyet memurları tara
fından motörün iadesi cihetine gidilmemiştir. Bi- 

' naenaleyh mukabili bilmisil olarak motörün be
deli olan 5450 lira ile içindeki eşya ve malzeme
nin bedeli olan 6450 lira ki ceman 11 900 liranın 
rus mallarından tahsili için Maliye vekâletinde 

i müteşekkil zararların tesbitine memur komisyona 
müracaat edilmiş ise de talebi vakiin reddine 

| karar verilmiş ve vaki itiraz üzerine Devlet şû- 
rasınca da red kararı tasdik kılınmış olduğundan 
bu kararların refi ile zararların tazmininin karar 
altına alınması istenmiştir.

Arzuhal encümeninin 702 karar numaralı ve
7 - V  - 1933 tarihli kararile arzuhal sahihlerinin 

i dileklerinin kabulü karar altına alınmış ise de 
bu karar vaki itiraz üzerine Heyeti Umumiye- 

: de cereyan eden müzakere sonunda Arzuhal eıı- 
: cümeninin kararı refedilmiş ve binnetiee Adliye
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ri rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

52 Şükrü Şahin.
54 Eski mahkeme zabıt 

| kâtibi. Yanlı. 
Dörtyol.

Arzuhal hulâsası! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

! encümeni ile Arzuhal cncümeni arasında hâdis 
olan selbî ihtilâf halledilerek Arzuhal encümeninin 
bu işi kanunî bir karara bağlaması lüzumu takar
rür eylemiş ve arzuhal sahihlerinin verdikleri 

; 16 - V I - 1934 tarihli ikinci arzuhalde : Umumî 
Heyetin kararından sonra dilekleri muallâka bı
rakılmış olduğundan ve Şûraca verilen karar

■ adlî hata ile malûl bulunduğundan hükme esas 
ittihaz edilen bu hatanın Meclisçe zahire ihraç ile 
haklarının tazmini ve adalete mazlıar edilmeleri 
istenmektedir.

Iş düşünüldü :
Motörlerinin zabt ve müsaderesi suretile za

rara uğratılan müstedilerin bidayete Maliye ve
kâletinden müteşekkil komisyona müracaatları 
üzerine aleyhlerine sadır olan karara itirazen 
Devlet şûrasına sebkeden davaları da aleyhlerine 
neticelenince Büyük Millet Meclisine müracaat ct- 

; misler ve lehlerine Arzuhal encümeninin yukarı- 
! da bahsedilen kararı sadır olmuş ise de bu karar 
i sebkeden itiraz üzerine Heyeti Umumiyece refe- 
S dilmiştir.
i Son arzuhallerinde : Devlet şûrasının kararı 
| adlî hataya müstenid olduğundan dileğinin ve

rine getirilmesi istenmekte ise de ; kazaî ve ni
haî karar vermek salâhiyetini haiz Devlet şûra- 

! sının kararlarını, ref veya fesih veya tadil et- 
! mek salâhiyeti kanunen Encümene verilmemiş ve 
| Umumî Heyetin bahsedilen kararı da bunu mii- 
! eyyed bulunduğundan tayini muameleye mahal 

olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

204 1 7 -V - 1939

i Tekaüd maaşlarının | A ( l l i > ' e  vekaletince 22 mayıs 1932 tarihinde 
! tahsili veya inhisar- ' bit* mıhdar ikramı^o \eı ıleıck tekaüde sevkedıl- 
I 1ar idaresinde ücretle ' diğindeıı ve jandarmada geçirdiği müddetin filî 

istihdamı. j  hizmete dahil ediliri iverek hizmet müddetinin nok-
I san hesab olunduğundan şikâyet eden Dörtyolda 
1 mukim eski zabit kâtibi Vanlı Şükrü encümen i- 
; mize havale edilen arzuhalinde, Adliye vekâletineı
I vermiş olduğu vesaik nazarı itibara alınarak ku- 

i j vayi millivede ve jandarmada çalıştığı müddet
lerin de müddeti hizmetine eklenerek teka'üd mu-
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! amelesinin tashihini1 olmadığı 'takdirde İnhisarlar 
idaresinde ücretle istihdam edilmesinin teminini 
istemektedir.

' Jandarmalık hizmeti mecburî askerlik vazife- 
I sinden madud olduğuna göre tekaüd hesabına 
| idhal edilemiyeceği gibi kuvayi milliyede sebke- 

den hizmetlerinin de tekaüdlük hesabına gireıni- 
; yeceği cihetle bu dileğinin yerine getirileımiyecc- 
! giııe İnhisarlarda istediği ücretli hizmet için ise 
1 aid olduğu makama müracaat etmesi icab etmekte 
ı olduğuna ve a'rzuhal sahibine böylece anlatılma

sına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

Arzuhal verenle^
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
oturdukları yer ____ I

205 17 - V  - 193Í)

5057
5411

Tevfik Aydın. 
Selânik mübadillerin
den Riza mahallesin
de.
Bafra.

Mahkemesinin bir an 
evvel intacı ile ba ta
pu mutasarrıf olduğu 
arazi üzerinden fu 
zuli işgalini refi.

Bafrada mukim Selânik mübadillerinden Tev
fik  Aydın, Encümenimize havale edilen arzuha- 

| linde, mütekaid olarak Bafrada iskân edilmiş oldu
ğundan ve Bafranm Çal köyünde verilen 21 parça 

I araziden on bir parçasını icara verdiği aslen Ri- 
zeli olan ve mezkûr köyde oturan Musaoğlu Ali 
Kale tarafından işgal edilerek sekiz senedenberi 
kendisine teslimi için makamatı muhtelifeye baş- 

| vurmuş ise de tarlaları geri almağa muvaffak 
olamadığından ve Bafra Hukuk mahkemesinde 
dava ikame etmiş ise de beş senedenberi devam 

eden bu mahkemenin de bir türlü intaç edileme
diğinden ve Ali Kalenin eline geçirdiği bu arazi 
için 1929 tarihli tapu ibraz etmesi üzerine Şûra- 
yi devlete müracaat ettiğini ve şûraca 26 - V I - 
1937 tarih ve 36 - 1619/1120 sayılı karara 1929 
senesinden evvel iskân kanununa tevfikan ve 
usulü dairesinde 1927 tarihinde alınmış bulunan 
tapularm muteber addedilerek ikinci defa ka
nuna muhalif olarak 1929 da ayni tarlaların baş
ka eşhasa teffizi doğru olmayacağından muah
har olan teffiz kararının bozulmasına karar ve
rilmiş ve bu karar Bafra hukuk mahkemesine 
tevdi kılmdığı halde henüz bir netice alamamış 
ve arazilerini yedi zaptına geçiren A li Kalenin bu 
arazi üzerine hane ve saire yaptırdığını kayma
kamlığa şikâyet etmiş ise de sekiz senedenberi 
fuzulen vaki olan bu işgalin refine bir türlü mu
vaffak olamadığından bahsile muhakemesinin 
biran evvel rüyet edilerek hakkınm zâhire ih-
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j| Arzuhal verenle- 
g I5 rin adı, sanı ve 
<5; I oturdukları yer

Arzuhal lıulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

racını ve tapu ile mutasarrıf olduğu arazi üzerin
deki fuzulî işgalin refi ile arazilerinin kendilerine 
teslimini istemekedir.

Doğrudan doğruya mahkemeye aid ve mah
kemeden sadır olacak hü'kmie tâbi bir mesele hak
kında Encümenimlizin karar vermeğe salâhiyeti 

] olmadığının ve esasen Bafra hukuk mahkeme
sinde muhakemesi görülmekte olan bu mesel e- 

: nin mezkûr mahkemede takib ve intacı icab et
mekte olduğunun arzuhal sahibine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

206 17 - V  - 1939

149
T56~

Nedim ve ar.
Emeldi süvari önyüz- 
başı.
Erzincan.

T ekaüd maaşl arınm 
arttırılması.

486
510

Erzincanda emekli süvari ön yüzbaşı Nedim, 
emekli yüzbaşı Bekir Erol, emekli muamelât me
muru A. öznur Yüksek Reisliğe sundukları ar
zuhalde, eski tekaüd kanununa göre tekaüd edil
diklerinden geçinmekte zorluk çektiklerinden ve 
Cümhuriyet idaresinde ayni hayat şartları içinde 
yaşayan insanların ayrı ayrı kanunlara tâbi tu
tulamayacağından, kendilerinin evvelce tekaüdiye 
tâbi maaşlarından Hâzineye para torkettikleri 
halde yeni kanuna göre memurların tekaüdiye 
vermediklerinden ve buna rağmen daha az ma
aşla tekaüd edildiklerinden bahsile bu müsavat
sızlığın bir kanunla kaldırılmasını istemektedirler.

Bu dilök yeni bir kanun teklif edilmesini is
tilzam mahiyetinde olmasına ve halbuki Encüme
nimizin kanun teklif edemeyeceği Dahilî nizam
namemiz iktizasından bulunduğuna göre muame
le tayinine mahal olmadığının arzuhal sahihlerine 
bildirilmesine karar verildi .

Karar No. Karar tarihi

207 17 - V  -1939

Fuad Arna. 
Çiçekdağ kaymakam 
vekili.
Çiçekdağ.

Hukuk tahsilini ik
malden evvel nahiye 
müdürlüklerinde bu
lunan Dahiliye me
murlarının bu hiz
metlerinin kayma
kamlık stajına sayıl
masına dair.

Uzun müddet nahiye.* müdürlüklerinde bu
lunduktan sonra hukuk tahsilini ikmal eden ve 
halen Çiçekdağı kaymakam vekili bulunan Fuad 
Arna, Encümenimize havale edilen arzuhalinde, 
nahiye müdürlüklerinde geçen hizmetlerinin, hu
kuk tahsilini ikmalden önce sebketmiş olduğu ile
ri sürülerek, Dahiliye vekâleti memurin kanu
nunda kaymakamlığa terfi için aranılan iki se-
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Arzuhal verenle- 

j| rin adı, sanı ve ıstîs^urç jtfqnzjy | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer

' nelik staj müddeti olarak kabul edilmediğinden 
| ve kaymakamlığa terfii için kendisinden ikinci 

defa ve tekrar nahiye müdürlüğünde İlci seııe staj 
| ' . | yapması istenmekte olduğundan şikâyet etmekte

ı ve aynen kendi vaziyetinde olan yedi nalı iye mü
dürünün Yüksek Meclise ayni meseleden dolayı 

| vaki müracaatleri üzerine Encümeninii/ee verilen 
124S saydı ve 11 - III - 1938 tarihli kararda bu 
yedi nahiye müdürünün tekrar staja tâbi tutul
malarına mahal olmadığı zikredilmekte olduğun
dan ve kendisinin vaziyeti de meakııı* kararda 
mevzubahs olan nahiye müdürlerinin vaziyetine 
tamamen müşabih bulunduğundan kendisi hakkın
da da buna benzer bir karar verilmesini istemek
tedir.

Keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuş ve 
Vilâyetler idaresi umum müdürü Fazlının huzu- 
rile icabı görüşülmüştür. Filhakika arzuhal sa
hibinin vaziyeti 1248 saydı Encümenimiz kararın
da mevzubahs nahiye müdürlerinin vaziyetine ta
mamen müşabih olduğu anlaşıldığından ve mez
kûr kararda gösterilen mucib sobebler yerinde 
görüldüğünden arzuhal sahibinin ikinci defa na
hiye müdürlüklerinde staja tâbi tutulmasına ma
hal olmadığının Dahiliye vekâletine ve kendisine 
bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

208 1 7 - V - 1939

Bursada Adliye mütekaidlerinden Ata, encü
menimize havale edilen arzuhalinde, karışı Ne- 
f  isen in 1330 senesinde Dimitri isminde bir ruııı- 
da'n 30 madenî lira mukabilinde adî senedi e sa
tın aldığı evin mülkiyeti hakkında Bursa Asliye 
hukuk mahkemesinde cereyanı muhakeme sonun
da, adî seııedle geyrimeııkul alım satımı muteber 
olmadığı cihetle, Nefise tarafından ikame olunan 
davanın reddolunduğundan ve bu hükmün tem
yizce de tasdik edilerek katiyet kesbettiğinden 
bahisle kanuna uygun olmıyan bu kararın refi 
ile hâkimin emrile kendisine tapu senedinin ve
rilmesinin teminini istemektedir. Bu arzuhal Ad
liye vekâletine gönderilmiş gelen eevabta ise kati
yet kesbetmiş bir muhakeme ilâmı karşısında ya-

3433 Ata.
3606 istiklâl caddesi Hacı 

; Yakup mahallesi No. 
i 8 evde.

Bursa.

Karısı Nefisenin 330 | 
senesinde Dimitri a- 

| dındaki rumdan adî I 
i senedle satın aldığı ! 
j evin mülkiyeti hak- 
| kında.
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Arzuhal verenİe-
g ¡z; i riıı adı, sanı vtî Arzuhal 

• <  i  oturdukları ver
Asası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

I pdacak -bir muamele bulunmadığı bildirilmiştir.
Knciimeninmce melikeme derece! erin den ge- 

I <jerek katiyet kesbetmiş bir hükmü tedkik etmeğe, 
i  311 numaralı Yüksek Meclis kararı mâni buiun- 
I dıığımdan tayini muameleye mahal görülnunliği- 
j nin arznlıal sahibine a'ıılatılmasına karar verildi.

I Karar No. Karar tarihi

209 17 - V - 1939

4420
4659

4551
4850

4855
5195

5082
5437

A rif önder. Şiranlı. 
Karaoğlan çarşısında 
Mühendis hanında. 
Ankara.

Asker tarafından iş
gal edilerek ihrak ve 
tahrip olunan malla
rının tazmini.

16 - V - 1938, 13 - VI - 1938 ve 12 - 1 - 1939 
tarihli arzuhallerde harbi umumide Şiran (öteki 
ismi Karaca) da 54 parça binalarının asker tara
fından işgal edilerek ihrak ve tahrib olunduğun
dan bahsile bunların tazmin edilmesini isteyen 
Ankarada Mühendis hanında mukim A rif önerin  
dilekçelerinden 16 - V  - 1938 tarihli olanı Encüme
nim izce bidayeten Millî Müdafaa vekâletine gön
derilmiş ve alınan 11 - VI - 1938 tarih ve 1476 
sayılı cevabda : (Mezkûr kasabanın 28 temmuz 
332 den 12 şubat 334 tarihine kadar lıarb mınta- 
kası addedilmiş nuntakai arazi içinde bulunduğu) 
bildirilmiş ve 13 - V I - 1938 tarihinde verilen 
ikinci istida birinci ile tevlıid olunarak iş bir ke
re de Maliye vekâletinden soruiimuş ve alınan
19 - V II - 1938 tarih ve 13181/4 - 3938 saydı ce
vabda; ( Miistedinin alacağının 3 nisan 340 ta
rihli ve 459 sayılı mahsubu umumî kanununun 
bazı maddelerini değiştiren 726 saydı kanunun 
ikinci m:\ddesine tevfikan deyin ilmühaberine rab- 
1ı hakkında evvelce Maliye vekâletine vaki mü- 
racaati üzerine keyfiyet tedkik edilmiş ve M il
lî Müdafaa vekâletinden vaki istilâma cevaben 
mıntakai mezkûreniıı harb sahası olduğu bildiril
mesine binaen mahsubu umumî kanunundan isti
fadesine imkân olmayıb ancak 622 sayılı kanun 
mucibince bu gibilere mübadeleye gayri tâbi eş
hastan metruk olan emlâkin Hükümetçe satılarak 
bunların esmanından zararları nisbetinde tev
ziat yapılacağının tebliğ edildiği ve bu tebligat 
üzerine müstedi Devlet şûrasında Hazine aleyhi
ne dava ikame etmiş ise de Birinci deavi dairesi
nin 14 teşrinisani, 1928 tarih ve 896/749 karar 
numaralı kararı ile davam reddolunmuş ve bilâ
hare iadei muhakeme yolu ile tekrar niyeti iste-



Arzuhal veren le-
■ rin adı, sanı ve
I oturdukları yer

M. Ilışan öztürk. 
Tütün inhisarı Baş
müdürlüğü memurlu
ğundan kador harici. 
İnebolu.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

ililmiş ise de yine birinci deavi dairesinin
4 - IV  - 1938 tarh ve 31/2779, 28/726/713 sayılı 
Şûra kararile bunun da reddolunduğu beyan edil
mekte ve 726 sayılı kanun mucibince deyin ilmü
haberi verilmesini isteyen müstcdinin dileğinin 
yerine getirilmesine kanunî imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

Müstedi en son verdiği 12 - I - 1939 tarihli 
dilekçede eski metalibatını tekrarla beraber ken
disinin Devlet Şûrasına müracaat etmemiş olma
sına rağmen kendilerine bir Şûra kararı tebliğ 
olunduğunu ve bundan bir zühul bulunduğunu id
dia etmekte ise de Maliye vekâletinin dosyada mev- 
cud 19 - V II - 1938 tarih ve 13181/4-3938 sayılı 
tezkeresine bağlı Şûrayi devlet birinci deavi dai
resince müttehaz iki karar sureti musaddakasının 
mevcudiyeti ve bunlardan ilk davanın 14 teşrini
sani 1928 ve iadei muhakeme talebini tazammun 
eden ikinci davanın da 4 - IV  - 1939 tarihinde rü- 
yet ve reddedildiği anlaşılmış olduğundan ve 803 
sayılı Meclis kararı mucibince Devlet şûrası dea
vi dairesi kararlarını Encümenimizin tedkike sa
lâhiyeti olmadığından dileğinin yerine getirile
meyeceğinin arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

210 1 7 -V -  3939

Haksız olarak istir- 
dad edilen harcirah 
larının iadesi.

1932 senesinde İnebolu Tütün inhisar baş
müdürlüğünde memur iken İnhisarların birleş
tirilmesi üzerine kadro harici kalarak Konya 
Ereğlisinde ihtiyarı ikamet edeceği hakkında 
verdiği beyanname üzerine ailesile birlikte ma- 
lıilli mezkûre kadar harcırah tahakkuk ettiri
lerek 205 lira 33 kuruş verilmiş ise de Istanbu- 
İa muvasalatlarında ailesinin hastalanması ve do
ğum sebebile karısını İstaııbulda terkederek ken
disinin yalnızca Konya Ereğlisine gittiğini ve 
orada yirmi gün kadar kaldığını ve Ereğli İn
hisar memurundan aldığı muvasalat vesikasını 
dairei aidesine verdiğini ve bilâhare ailesinin 
hastalığının artması üzerine îstanbula geldiğin
den ve bu suretle Konya Ereğlisine gitmemiş 
olduğundan evvelce verdiği beyannameye muha
lif hareket etmiş olması sebebile İnhisarlar ida-
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4128 İbrahim Kaynar. Hapishanede kolu kı-
4352 Cezaevinde înönülü rıldığından geri ka-

1 İnsanoğlu. lan cezasının affi
Öğretmen. hakkında.
Bilecik.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

resi tarafından mahkemeye ınüracaatle verilen 
paranın istirdadı hakkında hüküm istihsal edil
diğini ve Temyiz mahkemesinin de bu hükmü 
tasdik eylediğini ve halbuki ailesinin ineboludaıı 
îstanbula ve kendisinin de İstanbuldan Konya 
Ereğlisiııe kadar gitmiş bulunmaları lıascbile 
bunlara aid harcırahların istirdad edilemiyece- 
ğiııden ve harcırah kanununda ihtiyarı ikame
tin ne kadar müddet olduğu tasrih edilmemiş 
olduğundan haksız olarak istiıdad edilen har
cırahların geri verilmesini isteyen Tütün inhi
sarı eski memurlarından Memed öztürkün ar
zuhali encümcniize havale edilmekle icabı görü
şüldü :

Doğrudan doğruya mahkemeye aid ve mah
kemeden sadır olacak hükme tâbi bir mesele 
hakkında Arzuhal encümeninin karar veremi- 
yeceği 311 sayılı Yüksek Meclisin kararı iktiza
sından olmakla beraber aleyhine sadır olan hü
küm Mahkemei temyizce de tedkik ve tasdik 
edilerek katiyet kesbetmiş bulunmasına binaen 
başka yapılacak muamele olmadığının dilek sa
hibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

211 1 7 - Y - 1939

Eşini ve kain validesini öldürmekten yirmi 
beş seneye mahkûm edilen ceza evinde bir güreş 
esnasında kolunun kırılması ve neticede kesil
mesi sebebile malûl kaldığından, bahisle geri ka
lan cezasının affini isteyen İbrahim Kaynarın 
Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal encümene ha
vale edilmekle Adliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve karar verilmek üzere 
Adliye vekâletinden gelen salahiyetli müdür ha
zır bulunduğu lıalde icabı görüşüldü:

Mevkuf iken güreşme neticesi sol kolu kırılan 
îbrahimin bu vaziyeti cezasının affini gereklen- 
dirir mahiyette görülmediğinden encümence hak
kında yapılacak bir muamele olmadığının ken
disine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

212 17 - V - 1939
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4664 İsmail öztürk. Umumî bir af ilânı
4993 Savur kapusu mahal- vc beract edenlerin

leşinde mukim. memuriyete tayini
Mardin. için karar ittihazı.

4201 A rif Bilgiş. i  Müebbet kürek ceza-
4428 Cezaevinde mahkûm, sının af kanunile 15 

Bigalı Hasanoğlu. ; seneye tahvili icab 
İzmir. ederken yirmi seneye

tebdili kanunsuz ol
duğu hakkında.

Enciimeıı kararı ve ne sobebden verildiği

Ihtilâs ve irtikâbdaıı mahkûm edilmiş ve ce
zalarını çekerek mütenebbih olmuş bazı momur- 

j lamı bu günkü sefalet ve perişanlıklarına acıya- 
' rak bu gibilerin b if memuriyete alınmaları için 
i Cümhuriyetin ilânından evvel şimdiye kadar ce- 
| zalarını bitirmiş ve bitirmemiş olanların umumî 
I aften istifadelerini ve birer memuriyete tayiıı- 
i leri çin bir karar ittihazını isteyen İsmail öz- 
| türkün Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal Encü- 
j mene verilmekle Adliye vekâletine gönderilmişti.
: Gelen karşılık okundu ve karar verilmek üze- 
| re Adliye vekâletinden gelen salâhiyeti i müdür 
| hazır bulunduğu halde icabı görüşüldü :

Teşkilâtı esasiye kanununun 82 ııci ve Dahilî 
nizamnamenin 53 ncü maddesi sarahatlerine gö- 

: re merciine ve Büyük Millet Meclisine şikâyet 
i ve ihbardan vaki olacak müracaatların kanuna 
j muhalif vaziyette bir hakkın ihkak edilmesi veya 

ihmal kılınması hususlarına münhasır olub bir 
| kanun tedvini talebine Encümence yapılacak bir 
\ muamele olmadığından kendisine bildirilmesine 
i karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

213 1 7 -Y - 1939

| Müebbed kürek cezasına bilâhare neşrolunan 
1 2330 sayılı ka'mıııun 7 nci maddesi mucibince oıı 

beş seneye indirilmesi lâzımgelirken yinni seııe- 
| ye tebdili kanunsuz olduğundan ve hakkında tat

bik edilen bu yolsuz muamelenin tashihini isteyen 
A rif Bilgisin Yüksek Reisliğe sunduğu arzuhal 

! encümene havale olunmakla1 Adliye vekâletim1 
! gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu ve Adliye vekâletinden 
I gelen salâhiyeti! müdür hazır bulunduğu halde 
| icabı görüşüldü:
! Vazife sırasında jandarma' Alioğhı Ahmedi 
i öldürmekten ve sirkati cebriyeden Bergama ağır 

ceza mahkemesince müebbed kürek cezasına mah
kûm olan A rif Bilgisin suçunun mahiyetine göre 
2330 sayılı af kanununun 11 nci maddesinin D 
bendine ve Temyiz mahkemesi heyeti umumiye 
içtihadına tevfikan cezasının yirmi sene hapse 

! çevrildiği ve dilekçesinde bildirdiği gibi mezkûr 
( af kanununun yedinci maddesi mucibince cezası-
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Arzuhal verenle
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i mıı on beş seeye indirilmesine kanunî imkân ol
madığından yapılan muamelede kanunsuzluk ol- 

; maklığı ıbildirilnıiştir.
1 Cereyan eden muamelede bir yolsuzluk görül

mediğinden encümence yapılacak bir muamele ol
madığının kendisine anlatılmasın karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

214 17 - V - 19391

3348 j Mustafa Erman ve Cezalarının affi 
3519 ar.

Cezaevi mahkûmları 
ve mevkufları namı
na.
Bilecik.

3328 | İsrafil.
3499 Cezaevi mahkûmları 

namına.
Kars.

3350 Gürgün Alici.
3521 Cezaevi mahkûmları 

namına, 
j Van.

3366 | Rifat Kalender.
3538 i Cezaevi mahkûmları 

namına Çankırılı. i 
Çankırı. j

3369 I Hüseyin Ersöz.
3541 | Cezaevinde mahkûm 

memurlar namına es- ! 
ki tahsildar.

| Sivas.

3372 i Yurdsever.
3544 ; Cezaevi mahkûmları ! 

namına.
! Bm haniye.

3398 i Haşan Ali Tonya ve |
3570 ar.

; Cezaevi mahkûları i 
. namına.

Adapazarı.

Muhtelif suçlardan dolayı malıkûm oldukları 
hapis cezalarının büyük ve tarihî günler şerefine 
affedilmesi dileğine dair muhtelif mahaller ha- 
pisanelerindeki mahkûmlar tarafından Yüksek 
Reisliğe sunulan arzuhaller ve tel yazıları encü
mene verilmekle bunlar, Adliye vekâletine gön
derilmişti. Gelen karşılıklar okundu ve karar ve
rilmek üzere Adliye vekâletinden gelen salâhiyet
ti müdür hazır bulunduğu halde icabı görüşüldü.

Her hangi bir adlî hatadan bahsedilmeyerek af 
ist enildiğine ve dilek sahihlerinin mahkûmiyetleri 
derecelerden geçerek katiyet kesbetmiş ve ortada 
bunların affa mazhar edilmelerini mueib bir hal 
görülmemiş olmakla Dahilî nizamnamenin 54 ncü 
maddesine tevfikan haklarında Encümence yapı
lacak bir muamele olmadığının kendilerine anla
tılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

215 17 - V  - 1939
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3338 Süleyman.

3509 Cezaevi mahkûmları
namına Bekiroğlu.
Kahraman.

3342 Enver.
3513 Cezaevi malıkûmları

namma.
Samsun.

3261 îzzet.
3431 Tevkifhane mahkûm

ları ve mevkuflan na
mına.
İstanbul.

3329 Mahmud Urkoğlu.
3500 Adana cezaevi mah-

kûmları namına.
Adana.

3329 Mustafa.
3500 Cezaevi mahkûmları

namma.
Trabzon.

3329 Cezaevi mevkuf ve
3500 mahkûmlan.

Samsun.

3329 Cezaevi mahkûmlan
3500 Rize.

3329 Cezaevi mevkuf ve
3500 mahkûmları

Avdın.

3329 |Cezaevi mahkûmlan
3500 Erzurum.

Reis M. M. Kâtib
Giresun Aydın Sannsuıı

1. Sökmen Adnan Menderes M. Ulaş

Balıkesir Bolu Bursa
F. Tiritoğlu Lûtfi Gören N. A y as

Çorum Gazi an teb Kırşehir
N. Kayaalp M. Şahin Dr. Yusuf Sorner

Ordu Ordu Samsun
r. Vehbi Demir II. Şarlan N. Fırat

Sivas 
II. Işık

T. B. M. M. Matbarm
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_ Arzuhal verenle- 

g ğ j rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
; oturdukları yer

3869 Hatice Eltutar. Davidin babasının \ Ankarada Hatice Eltutar, encümenimize ha-
4082 ; Hacıbayram 2 nci malı satılmak suretile | vale edilen arzuhalinde 17 yıl evvel 3 teşriniev- 

! çıkmaz 15 No. lu hakkının verilmesi. i vel 1339 tarihinde Beyoğlu üçüncü noteri huzu- 
evde. runda babası, anası ve kardaşından irsen ve sa-
Ankara. j yien müntakil 12 parça emlâki l:endiuiue ratarak

! bedeli olan 1500 lirayı aldığı hakkında' Zagabil- 
joğlıı Dav id nam şahıs resmî sened tanzim ettiği 
! halde ferağ muamelesini ifa etmediğinden mah

kemeye müracaatla maafaiz |500 liranın istirda
dına karar almış ise. de; adı geçenin tagay.vübü 
sebebile parasının istirdadına muvaffak olaıııa- 

j dığını ve emlâke de Hâzinece veziyed (“dilmiş 
olduğundan ya emlâkin, veyahud da bedeli olan 

! 1500 liranın Hâzinece kendisine verilmesini iste- 
j m ektedir.
' Bu arzuhal Maliye vekâletine gönderilmişti, 
j Alınan cevabda ; Zagabil ve Makrolıiden kalan 

i i malların Dav i d üzerine intikal muamelesi yapıl-
S  madiği ve mumaileyhimin 1337 senesinde firari- 
I tikleri tesbit edilerek mallarına Hâzinece, vaziyed 
i  edildiği, ve ancak 15 nisan 1339 tarih ve 333 sa- 
i yılı kanun gereginee Davidin mezkûr emval üze- 
; rindeki hakkı tasarrufunun reddolunduğu bu 
: tarih den sonra merkum Davidin Hatice ile 3 

teşrinievvel 1339 tarihinde bir mukavele ve se- 
| nedi resmî teati ettikleri cihetle bunun kanunî

bir kıymeti haiz olmadığı ve müstedi Haticenin 
üçüncü hukuk mahkemesinden 27 temmuz 1341 

i tarihinde aldığı 1500 liranın istirdadına dair ilâ- 
| mm Hazine aleyhine olmayıb David aleyhine 
I olduğu cihetle Davidin baba ve anasından Hazi- 
| neye intikal etmiş bulunan mallarının Davidin 

bu borcuna karşılık tutulamıyacağından Hazine-
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oe yapılacak muamele olmadığı bildirilmektedir.
Vekâletin bu cevabî le vaziyet tenevvür etmek

te, ve yapılan muamelede bir kanunsuzluk olma
dığı görülmekte olduğundan, Hâzinece vaziyed 
edilmiş emlâkin verilmesi, olamadığı takdirde da- 
vitten ilamlı alacağı olan 1500 liranın Hâzinece 
kendisine ödenmesi halikındaki dileğinin yerine 
getirilmesine kanunî imkân olmadığının arzuhal 
sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No.

216

Karar tarihi

26 - V - 1939

4907 Salih Başotaç. 900 No. lu kanundan
^251 Merkez hıfzıssıhha ;st ifade ettirilerek

müessesesinde müs
tahdem eczacı. 
Ankara.

müstahdem bulundu
ğu müddetçe tekaüd 
maaşının tam olarak 
verilmesi.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin An- 
karada Merkez hıfzıssıhha müesseselerinde eczacı, 
ayniyat muhasibi mesulü ve ekonom unvanlı va
zifede hizmet etmekte olan eczacı Salih Başotaç, 
Encümenimzie havale edilen arzuhalinde, müte- 
kaid eczacı olduğundan Merkez hıfzıssıhha mües- 
sesesindeki vazifesine tayininde 900 sayılı kanun
dan istifade ederek tekaüd maaşını tam olarak 
almakta iken 28 - V I - 1938 tarihinde Maliye ve
kâletinden Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletine 
yazılan tezkerede unvanı memuriyetinin içinde 
ekonom kelimesi yazdı bulunduğundan ve vazife
nin hastalara ilâç yapar mahiyette eczacılık olma
dığından 900 sayılı kanundan istifade edemeye
ceği bildirilmiş ve o tarihten beri de tekaüd maa
şının yarısının kesilmeğe başlanmış olduğundan 
bahsederek eczacı ayniyat muhasibi mesulü ve 
ekonom namı altında yapmakta olduğu vazifenin 
askerî ve mülkî hastanelerde ve sıhhî müessesatta 

ı müstahdem eczacılar gibi müessesenin eczayi trb- 
biyesini ve lâburatuar malzemesini almak ve yap
mak ve hesabını tutmaktan ibaret olduğunu, ve bu 

; işlerin eczacılıktan başka bir şey olmadığını ve 
buna Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin de 
kani bulunduğunu ileri sürmekte ve Maliye ve- 

i kâletince tatbik edilen yanlış muamelenin düzel
tilmesini istemektedir.

Bu arzuhal Divanı muhasebata gönderilmişti. 
Alman cevabda? Hıfzıssrhlıa müessesesi ekonom 

ve ayniyat muhasibi mesulünün eczacı olacağı esa
sen kadroda musarrah olduğu gibi bu vazifede 
çalışan eczacının istihzar olunan aşı, serum gibi
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354 ] Enis Korkmaz. j Memuriyetten lıak-
3594 Kars eski muhafaza . sı/ olarak çıkarıldı-

memurlarından mü- ı ğmdan ve kendisine 
375 Ilıendis Agâh yanında. | ikramiye ve tekaüdi-

3788 Zonguldak. I ye verilmediğinden
şikâyet.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

tıbbî maddelerin ve bir çok alât ve edevatın fennî 
bir surette idaresine memur bulunduğu ve bu 
itibarla mezkûr vazifenin bilfiil eczacılık olduğu 
Sıhhiye vekâletinin 2 - III - 1939 tarih ve 164/ 
4597 sayılı tezkeresinde dermeyan olunmakta 
bulunduğundan mezkûr muhasibliğin eczacılık 
mevkii olduğu anlaşılmış ve müteakib seneler 
kadrolarında bu muhasibliğin bir eczacının uhde
sine tevdi edileceği sarahten gösterilmiş olmasına 
binaen arzuhal sahibinin 900 sayılı kanundan is
tifade ederek tekaüd maaşım tam olarak alma
sında İdarî bakımdan da kanuna muhalefet gö
rülmemiş olduğu dördüncü daire ifadesile bildi
rilmekte olduğundan Divanı muhasebatın bu ce
vabı dairesinde muamelenin tashihi icab edeceği
ne ve keyfiyetin Maliye vekâletine ve arzuhal sa
hibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

217 26 - V  - 1939

Aslen Erzurumlu olduğu ve büyük lıarbde 
seferberliğin ilânile derhal askerliğe koştuğu 
ve harbde iki erkek ve bir kız kardeşinin şehid 
olduklarını ve millî mücadelede de bir çok feda- 
kârane hizmetler yaptığım encümenimize hava
le edilen arzuhalinde anlatan Kars gümrük 
müdürlüğü eski memurlarından Enis Korkmaz, 
hakkında tcrtib edilen asılsız şayialara istina
den memurluktan çıkarıldığından ve ne ikrami
ye, ne de tekaüd maaşı verilmediğinden şikâyet
le mağduriyetten vikayesini istemektedir.

Bu arzuhal Gümrük ve inhisarlar vekâletine 
gönderilmişti. Gelen cevabda, Enis Korkma
zın, kaçakçı olarak tanınmış Selimoğıülarr adı 
ih> tanınmış şahıslar hakkında muhafaza teşki- 
lâtı tarafından alınan tedbirleri ifşa ettiği ya
pılan derin tahkikatla anlaşıldığından Kars güm
rüğü müdür muavinliği inzibat komisyonunca 
1321 sayılı kanunun beşinci maddesine tevfikan 
memurluktan çıkarılmasına karar verildiği, ve 
itirazı üzerine dosyasının Muhafaza genel komu
tanlığı inzibat komisyonunca incelenerek memur
luktan çıkarılma kararının bozulmasına sebeb 
görülmediği ve bunun üzerine arzuhal sahibinin
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Mustafa Hamiloğlu. 
Halfeti nahiyesine 
bağlı Büyük Köklü 
köyünden.
Riiecik.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği
I

Devlet şûrasına da bu mesele hakkında dava 
açtığı ve Şûraca da davasının reddedildiği bil
dirilmekte ve cezaî mahiyette memuriyetten çı
karılan bir memura ise ikramiye verilemiyece- 
ği ilâve edilmektedir.

Devlet şûrasınca red kararı mevcud olan bu 
dilek hakkında encümence bir muamele yapıl- 

■ masına Yüksek Meclisin 803 sayılı kararının mâ-
ni bulunduğunun arzuhal sahibine anlatılması
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

218 2 6 - V - 1939

Hakkının ketm edil- ! Ziraat bankasına olan borcundan ötürü altı 
diğinden şikâyet. parça tarlasının icraca satılarak borcu tesviye edil

dikten sonra mütebaki kalan 176 liranın kendi- 
! sine verilmediğinden ve ihalenin kanunsuz yapıl- 
: dığından dolayı mahkemeye müracaat ettiğini ve 
; neticede ihale, kanuna uygun görülerek mahke

mece müttehaz kararın temyizce de tasdik edil- 
i diğini, halbuki bu hüküm haksız ve kanunsuz 
. olduğundun bir adl iye müfettişinin izanı ile bu 
' yolsuzlukların teftiş ettirilmesini isteyen Bilecik 
I kazası Köklü köyünden Mustafannı encümenimize 

havale edilen arzuhali Adliye vekâletine gön
derilmişti. Alınan cevabda; şikâyetçinin borcun
dan dolayı satılan gayri m en külleri hakkında iha
lenin yolsuzluğundan bahsile mahkemeye vaki 
müracaatı üzerine ihalenin kanuna uygun oldu
ğuna ve davanın reddine dair verilen hükmün 
Temyizce tasdik olunduğu ve tashihi karar talebi
nin de reddolunduğu yazılıdır. Şikâyetçi Mıısta- 
fanrıı satış fazlasının kendisine iade edilmediği 
yolundaki iddiası hakkında da yine Adliye vekâ
letinin 10 - III - 1939 tarih ve 12/20 sayılı yazı
sında, müstedinin satdan gayrimenkuller bedeli 
ile borcu tesviye edildikten sonra bakiye kalan 
177 liranın icra dairesince kendisine verildiğinin 

j icra zabıtnamesi münderiçatından ve dinlenen şa- 
i hidlerin şahadetinden alaşıldığı bildirilmektedir, 
j Yapılan muamelede kanunsuzluk olmadığı ve 
j mahkeme kararının Temyizce tasdik edilerek kes- 
j bi katiyet ettiği ve borcundan bakiye kalan meb

lâğın kendisine tesviye edildiği vesaik ve şuhudun 
J şahadetile sabit olduğu yaptırılan tedkikattan
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* Ârzuhal verenle-

3444 j A rif Kavuncuoğlu. ! Tekaüd maaşı veya 
3620 Ünye eski vaizliğin- | bir ikramiye veril-

I den mütekaid. mesi.
| Terme.

anladı 1 mış olmakla encümeniniizce başkaca yapıla
cak. muamele olmadığımı dilek sahibine anlatıl
masına! karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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16 şubat 1325 tarihinde Rüştiye muallimli
ğine girdiğinden 2 mayıs 1928 tarihinde 65 ya
şını ikmal ettiğinden dolayı Ünye vaizliğinden 
tekaüd edildiğinden ve on bir senelik hizmetine 
mukabil tekaüdiye ve ikramiye istemiş ise de 
Diyanet işlerince verilemiyeceği cevabını aldı
ğından bahsile on bir senelik hizmeti için han
gi kanun hükmüne tevfikan tekaüdiye ve ikra- 

j miye verilmesi iktiza ettiğinin belli edilmesini 
I isteyen Termede mukim eski vaiz A rif Kavun- 

cuoğluııun arzuhali Diyanet işleri reisliğine tev- 
I di edilmişti. Alman cevabda arzuhal sahibinin 
| müddeti hizmetinin on sene olması, 11 ağus

tos 1325 tarihli kanundan istifadesine mâni bu- 
j lunduğu gibi, 22 mart 1330 tarihli muvakkat 
i kanunun ve bu kanunun tasdikına dair olan 4 
1 kânunuevvel 1333 tarihli ve 11 numaralı mü- 
! zeyyel. kanunun ikinci maddesinin: son fıkrar 
I sında (11 ağustos 1335 tarihli kanunun neşrim- 
! den sonra Devlet hizmetine* girmiş olanların bu 
i kanun hükümlerinden istifade edemiyecekleri) 

musarrah olmasına ve müstedmin 1325 senesi
nin şubat ayında tavzif edilmiş olmasına bina
en kendisine ne ikramiye verilmesine ve ne de 

| tekaüd maaşı tahsisine imkân bulunmadığı bil- 
! dirilmektedir.

Dileğinin yerine getirilmesine imkân bulun- 
j madiğinin Diyanet işleri reisliğinin kanuna uy

gun olan bu cevabı dairesinde arzuhal sahibine 
j anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

220 26 - Y -1939



rt Arzuhal verenle- 
g ğ rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası j Encümen kararı v no sebebden verildiği 
% oturdukları yer ■
101 Ömer lııci ve ar. Mardin eski valisi ; Eski Mardin valisi Talât Öncel hakkında Dalıi- 
107 lncioğlu. Talât ön cel hakkın- ; liye vekâletine yaptıklaı-ı şikâyet üzerine munıa-

Berti köyünden. da şikâyetleri üzeri- j i leyli hakkında yapılan ti/hkikat fezlekesinin Şûra-
Savur. ne takibatı müstel- yi devlet mülkiye dairesince tedkik edilerek mesuli-

Mİm bir hal görülme- i yeti mucib ve cezai müstelzim bir hali görülmedi- 
diğine dair Devlet j ğindeıı bahsile 18-XI-193N tarih ve 1925-3216 sayı 
Şûrasınea verilen : ile ittihaz olunan karar kendilerine tebliğ edil- 
kararın feshi. | iniş ise de evrakı tahkikiyeııin tedkikile iddi-

! aları hilâfında verilen ve haklarını ziyaa uğra
tan bu kararın feshini istemekte olan Mardin'in 
Savur kazası Bert i köyünden Ömer inci ve ar- 

I j kadaşlarının Yüksek Reisliğe sundukları arzu-
I halleri encümenimizde okundu ve icabı görü- 
I şiildü:

Şikâyetleri üzerine mesele Dahiliye vekâle
tince Devlet şûrasına tevdi edilmiş ve Şfıra mül
kiye dairesince tedkik edilerek şikâyet edilen
lerin mesuliyet ve cezayı müstelzim halleri gö
rülmemiş olduğu anlaşıldığından encümenim iz
ce tayini muameleye mahal olmadığına karar 

: verildi.
Karar No. Karar tarihi
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2988 Fatma Zehra. Elindeki nafaka ilâ- Tokad vilâyetine bağlı Dedeli köyünde otu-
3142 Fatma sultan mahal- mınnı Tokad icra ran malûl Dursunıın karısı olduğunu ve Dur- 

lesinde Araplar çık- memurluğunca infaz sundan iki çocuğu bulunduğunu ve Dursunun 
mazında No. 2 edilmediğinden şikâ- kendilerini îstanbulda terkederek gitmesi iize-
Topkapı * İstanbul, yet. 1 rine nafaka davası açtığını ve Fatih Sulh hu

kuk mahkemesinden sadır olan ilâm ile her ay 
on iki lira nafaka bağlanmış ve keyfiyet To
kad icrasına tebliğ edilmiş olduğu halde mezkûr 
icraca infaz olunmadığım encümenimize havn- 

1 le edilen arzuhalinde anlatan îstanbulda. Top- 
kapıda mukim Fatma Zehra, bağlanan nafaka
nın kocasının maaşından kesilerek kendilerine 
verilmesinin teminini istemektedir. Keyfiyet 
Adliye vekâletinden sorulmuştu. Alınan cevab- 
da; Fatma Zehramn kocası Dursun, gösteri
len adreste bulunmadığından ilânen tebliğat ya- 

! pıldığı ve tedbiri ihtiyatî olarak takdir edilen 
| nafakanın tahsili cihetine gidilince davaya mut- 
! tali olan borçlu Tokadda oturduğundan bahsile 

salâhiyet iddiasından bahsetmiş olduğunu ve 
müracaat tarihindeki temyiz içtihadına tevfi'



! Arzuhal verenle- 
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Arzuhal nulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

kan itirazı varid görülerek nafaka davası red 
ve maaşına mevzu haciz fekkedilerek keyfiyetin 
bu suretle icraya yazılmış olduğu bildirilmek
tedir.

Yüksek Meclisin 311 sayılı kararı mucibince 
doğrudan doğruya mahkemeye aid ve mahke
meden sadır olacak hükme tâbi bir mesele hak
kında encümenimizin karar veremiyeceğinin ve 
aid olduğu mahkemeye müracaat etmesi lüzu
munun kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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3048 Memed Kantarcı.
3208 Mülga Geyve vari

datı mahsusa idaresi 
kantarcısı Devlet De
miryolları işletme 

j muhasebesinden me
mur Şevket nezdin- 

! de.
! Kayseri.

Açık maaşının kesil
diğinden şikâyet.

Geyve kazası varidatı mahsusa idaresi kantar
cısı bulunduğu sırada mezkur idarenin lâğvi üze
rine 1027 senesinde açıkta kalmrş, ve açık maaşı 
almakta ikeıı tayin edildiği varidat kâtibi iğin i 
kabul etmemesinden dolayı aeık m asm m kesil
mesinin ve bir memuriyete tayini hususunda yap
tığı müracaatların redle karşılanmasının tama
men kanunsuz olduğundan ve varidatı mahsusa 
idaresinin lağvinden sonra kendisine eski vazi- 
feîsile müteııasib bir vazife vermeğe Maliye ve
kâletinin mecbur bulunduğundan bahsile hakkın
da yapılan kanunsuz muamelenin düzeltilmesini 
ve eski vazifesile müteııasib bir hizmete tayinini 
ve 1929 tarihinden itibaren yeni vazifesine 
başlayıncaya kadar açık maaşlarının kendisine 
tediye edilmesini istemekte olan Kayseride eski 
varidatı mahsusa kantarcısı Memediıı arzuhali 
Maliye vekâletine gönderilmişti. Gelen cevab üze
rine ve davet edilen salâhiyetli memurun huzurile 
iş görüşüldü:

Memurin kanununun 85 nci maddesi, memuri
yetinin lâğvi dolayısile açıkta kalan memurların 
son memuriyetlerine muadil olmak şartile teklif 
olunan yeni memuriyeti kabulden istinkâf eyle
dikleri takdirde açık maaşlarının kesileceğini 
âmir bulunduğundan ve arzuhal sahibinin açıkta 
kaldığı memuriyetin bir derece fevkinde bir kad
roya tayin edilmiş olmasının memurin kanununun 
85 nci maddesi hükümlerine uygun olduğundan 
kendisi hakkında yapılan muamelede bir kanun
suzluk bulunmadığı yolundaki Maliye vekâletinin
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oturdukları ¡7 er ;
Encümen karan ve ne sebebden verildiği

I i

1
I

cevabı encümenimizce de muvafık görülmekle 
keyfiyetin dilek sahibine bu suretle anlatdmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
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1629 Fikri. Memuriyetinin iade- 
1718 Eski Maliye tahsil- si veya hizmet müd-

Çemişgezek tahsildarı iken Ovacık kazası tah
sildarlığına tahvili sırasında yerine tayin edilen

i darı. detine göre tekaüde I tahsildara bakayayı devir için uğraşırken muav-
! Çemişgezek. 1 şevki. ; yon zamanda Ovacık kazasındaki vazifesine baş-

layamamış olduğu için müstafi addile ve bir mü- 
! zekkere ile 23 senelik memuriyet hayatına son ve- 
! rilerek çoluk çocuğunun perişan edildiğinden ve 

halbuki devir muamelesinin tayin olunan müd
det içinde bitirilmesine imkân olmadığı için vaki 

' teahhurdan dolayı kendisinin mesul tutulamıya- 
| cağından bahseden Çemişgezekte eski tahsildar
■ Fikri, lıiç olmazsa hizmet müddetine göre tekaüde 

i | I sevkedilmesini istemektedir
| Encümenimize havale edilen adı geçen Fik- 
| rinin arzuhali Maliye vekâletine gönderilmişti, 
j Gelen eevabda; arzuhal sahibinin tekaüde sevke- 
| dilebilmesi için bilfiil 25 sene hizmet etmiş olma- 
ı sının 16S3 sayılı kanun hükümlerinden olmakla, 
i  bu hizmet müddetini doldurmamış olan Filerinin 

| [ tekaüde şevkine imkân olmadığı bildirilmekte idi.
j Bunun üzerine Maliye vekâletinden iki defa sa- 
' lâlıiyetli memur davet edilerek mesele müzakere 
I edilmiş ve mezkûr vekâletten alınan 10 - V  -1930 
! tarihli tezkerede ise arzuhal sahibinin ahiren malû- 
j len tekaüdlüğünü taleb etmesi ve ibraz ettiği ra- 
j  porlann Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletince 
! tasdik edilmiş olmasına mebni hizmet müddetine 
! o;öre 1683 sayılı tekaüd kanununun 26 neı mad- 
I desi hükmü mucibince tekaüdlüğünün yapılarak 
j resmî senedinin 25 - V - 1938 tarihli ve 14048 sa- 

5 j yılı tahriratla Çemişgezek malmüdürlüğüne gön-
I derildiği yazdı olduğundan keyfiyetin arzuhal 
ı sahibine bu suretle anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

224 26 - V  -1939
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J Arzuhal verenle- 
! rin adı, sanı ve 

oturdukları yer 
Süreyya Başaran. 
Türk hava kurumu 
şubesi eski muhasibi. 
Hekimhan cezaevin- 

: de.

isi3si?inq p3Tjnzjy j Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Haksız olarak tevkif 
edildiğinden şikâyet.

| Hekimhan cezaevinde Türk hava kurumu 
j Hekimhan şubesi eski muhasibi Süreyya Başa- 
! ran, encümenimize havale edilen arzuhalinde, 
i Tayyare cemiyetine aid piyago ve iane parasını 

Malatya işba tıkası vasıtasile umumî merkeze ve 
| piyango direktörlüğüne göndermek üzere Ma- 

latyaya gittiğinden, her nasılsa ziyaa uğrattı
ğından Hekimhan sorğu hâkimliği kararile tev
kif edildiğinden, halbuki bu gibi cemiyetlere 
aid zimmet ve ilişiklerin bir suç teşkil etmiye- 
ceği ve ancak lıukuku şahsiyeden rııadud olan 
hukukunun istihsali için cemiyetin ahkâmı umu
miye dairesinde müracaat etmesi icab edeceği 
cihetle hakkında yapılan muamelenin kanun
suz olduğunu ileri sürmekte ve bu karamı 
refini istemektedir.

İş Adliye vekâletinden sorulmuştu. Alınan 
cevabda; hava kurumuııa aid arpa buğday ve 
parayı zimmetine geçiren arzuhal sahibi hak
kında cemi ianat nizamnamesi mucibince yapı
lan ilk tahkikat sırasında tevkifine dair veri
len karara vaki itirazının da merciince redde
dildiği ve yapılan muamelede kanunsuzluk ol
madığı mahallî müddeiumumiliğinin işarına at
fen bildirilmektedir.

Adlî safhaya intikal etmiş ve halli mahkeme 
kararma bağlı bulunmuş olan bu iş hakkında 
Dahilî nizamname mucibince encümeni m izce 
yapılacak bir muamele olmadığına ve dilek sa
hibine böylece bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

26 - V - 1939

3161 Ali Osman.
3328 Sürmeneli Hüseyin- 

oğlu.
Bulanık.

177.1 No. lu iskân 
kanununa tevfikan 
Bulanıkta iskân edi
lerek kendisine veri
len mallarm sonra
dan istirdat edildi
ğinden şikâyet.

1931 senesinde Sürmemeden hicretle Bula
nık nahiyesine geldiğini, 1771 sayılı iskân ka
nununa göre iskân edildiğini ve 2510 sayılı ka
nuna göre de iskân suretile verilen gayrimen- 
kullerin tapularını da aldığını encümenimize 
havale edilen arzuhalinde anlatılan Bulanıkta 
Sürmeneli Hüseyinoğlu Osman, bir takım eş
hası müfsidenin ihbarı üzerine yapılan iskân 
muamelesinin bozulmak ve tapularının iptali is
tenilmekte olduğundan ve bir seneden beri mah
kemede bulunduğundan ve iskân memuru Isma-
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1 il Potanhan yerli olması hasebile mütegallibe- 
icrin nüfuzu altında kalarak kendisine altı se
nt; evvel verilmiş olan araziyi istirdada kalkış- 

i  tığından ve 1931 senesinde iskânı halikındaki 
l evrak ve vesaiki zayi ettiklerinden ve 7 - V I1 -

1937 tarih ve 37 sayı ile Bulanıktan keşide etti
ği telgrafla, istidasında zayi olduğunu bildir
diği iskânına müteallik evrakın Muş vilâyeti 
iskân dairesinde zfuıire ihraç edilmiş olmasına 
rağmen mevkii muameleye konulmadığından şi
kâyet etmektedir. Evrak bidayeteıı Sıhhat ve i<;- 
maî muavenet vekâletine gönderilmiştir.

Alınan 13 eylül 1937 tarih ve 45650/49 sa
yılı cevabda; dilek sahibine adi iskân suretile 
doksan dekar toprak ile 900 metre murabbauıda 

I bir ev yeri verildiği ve bilâhare ihbar üzerine 
! tahkikat yapıldığı ve bir kahvehane, bir dük

kân, bir lirin ve bir ahırı olduğu halde bunla
rı gizliyerek bu malları aldığı anlaşıldığından 

i ve bu suretle muavenete muhtaç olmadığı tes- 
bit edilen arzuhal sahibinin bu şerait altında 

: iskânı kanunen doğru olmadığından verilen mal- 
! lamı istirdadı cihetine gidildiği bildirilmektedir.

Yapılan muamelede bir kanunsuzluk olma- 
I dığı vekâletin cevabından anlaşılmakla beraber 

iş mahkemeye tevdi edilmiş bulunduğundan 
i encümenim izce yapılacak muamele olmadığın

dan arzuhal sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3198 Tevfik Gençtürk. 2941 sayılı kanun 
3368 Hamidiye mahalle- hükmüne göre teka- 

siııde eski Dersim üd maaşı verilmesi, 
mebusu.

3870 Hozat.

226 26- V -  1939

20 nisan 1934 tarih ve 2941 sayılı kanunun 
ikinci maddesi hükmüne tevfikan (mesleki me

muriyet olupta birinci ve ikinci Büyük Millet Mec
lisi azalıklarcnda bulunmuş olanlara bilâhare me
muriyet kabul etmiş olsun olmasınlar tahsis edi
lecek tekaüd maaşının hesabında «125» lira esas 
tutulur) denildiği halde Divanı muhasebatça bu 
kanunun 4 ncü maddesi ileri sürülerek birinci 
maddedeki hükmün kanunun neşrinden sonra ya
pılacak tahsislere şamil olmayacağı hakkuıdaki 
mütaleasımn kanunsuz olduğundan bahsile me
selenin Yüksek Meclisçe incelenerek, birinci Büyük 
Millet Meclisinde aza bulunduğu cihetle mezkûr
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Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

kanunun kendisine verdiği bu hakkın yerine ge
tirilmesini istemekte olan Hozatta oturan Dersim 
eski mebusu Tevfik Gene türkün arzuhali Eneü- 

I menimize havale edilmekle Divanı muhasebata 
gönderilmişti. Alınan cevabda : Mebuslara 125 
lira maaşı aslî üzerinden tekaüd maaşı bağlan
ması keyfiyeti bu kanunini neşri tarihinden sorı- 

' ra vaki olacak tahsis muamelelerinde nazarı iti- 
bare alınabileceği tabiî olmakla beraber kanunun 

i dördüncü maddesinde «  mesleği memuriyet olan 
! mebuslara ve bunlarm yetimlerine bu kanunun 
i neşrinden evel tahsis edilmiş olan tekaüd ve ye

tim maaşlarının verilmesine devam edilir »  denil* 
i mekte olduğundan bu kanunun neşri tarihine te- 
; kaddüm eden tekaüdlük muamelelerinin 125 lira 

maaşı aslî üzerinden tadil ve tashihi keyfiyeti ka
nunun makabline teşmili demek olacağından ta- 

1 lebin Divanı muhasebat heyeti umumiyesince red
dine karar verilmiş olduğu ve keyfiyetin mart - 
mayıs 1937 üç aylık raporile de Yüksek Meclise 

ar/edilmiş olduğu bildirilmektedir.
Divanı muhasebatın kanuna uygun göryülen 

ı bu mütaleası karşısında Encümence yapdacak 
muamele olmadığına ve dileğinin yerine getiril
mesine kanunî imkân bulunmadığının arzuhal

■ sahibine bildirilmesine karar verildi.

ı Karar No. Karar tarihi

227 26 - V  - 1939

1305
3435

1369
3609

Canib Uğur.
Agvanis nahiyesi 
müdürü.
Su şehri.

Kanuna muhalif ola
rak mahkemece hak
kında verilen hük
mün Yüksek Meclis- 
co tedkiki.

Mesııdivenin Saricaikâfi köyünden Bölük- 
başoğlu Yunus tarafından aleyhine ikame edi
len tehdid ve tahkir davası Mesudiye" mahkeme
sinde rüyet edilerek altı ay bir gün hapis ve 
bir lira ağır para cezasile mahkûmiyetine karar 
verilmiş olduğundan ve bu hüküm katğileşme- 
den evvel Yunus, hukuku şahsiy esinden fera
gat ettiğine dair, müracaat etmiş ise de Mah- 
kemei temyizce bu hususun nazarı dikkate alın
mayarak kararın tasdik edilmiş olduğundan, 
muhakemenin iadesi talebi üzerine Şebin Kara- 
hisar Ağır ceza mahkemesinde bu talebinin red
dine ve hapis cezasının bir günü ile bir lira
dan ibaret olan ağır para cezasının mahkûmi
yetinden tenziline karar verilmiş olduğundan.
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Arzuhal verenle- i 
o5; rin adı, sanı ve (Arzuhal hulâsası 

oturdukları yer

;
!

4455 Muhib Şişkolu. Vazifeden ihracı
4t>96 üicarı S. No. 20. hakkındaki kararın 

Eski komiser mua- kaldırılması, 
vini.
Kuzguncuk - İstan

bul.
I
I

Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

şikâyetle arzuhalinde dernıeyan ettiği sebebler 
dolayısile hakkında verilen ve kanuna uymayan 
hükmün bir kere de Yüksek Meclisce tedkik 
edilerek mağduriyetten vikaye edilmesini iste
mektedir.

Bu arzuhal Adliye vekâletine gönderilmişti, 
j delen cevabda; meselenin tedkik edildiği ve 
i bir yolsuzluk görülemediği, vekâletçe yapıla- 
j  eak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

İcabı görüşüldü: 
ı Doğrudan doğruya mahkemeye aid ve bir 
! mahkeme hükmüne tâbi olan bu mesele hak

kında- 311 sayılı Meclis kararı mucibince encü
mence yapılacak bir muamele bulunmadığının 

i arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
------------  --------------

228 26 - V  -1939

Kadıköy Emniyet başkomiserliği belediye iş- 
\ leriııde müstahdem eski komiser muavini Mu- 
| hib Şişkolu, encümenimize havale edilen arzu- 
1 halde, âmirinin izin ve malûmatı olmaksızın va

zife mevkiini terketmek suçundan polis teşki-
■ lât kanunu mucibince hakkında verilen meslek- 
, ten ihraç cezasile, bu hususta Devlet şûrasına 
| vaki müracaatı üzerine davasının reddine dair 
; olan Şûra kararının serdettiği sebebler dolayı- 
i  sile kanuna uygun olmadığından bahsi le mese

lenin tedkikını ve hakkında verilen kararın re- 
fiııi istemektedir.

İcabı görüşüldü:
Hakkında tatbik edilen, meslekten ihraç ce- 

1 zası, Devlet şûrasınca tasdik olunarak katiyet 
j kesbetmiş olduğundan Devlet şûrası kararının 
I bozulmasını talebden ibaret olan dileğinin yeri- 
j ne getirilmesine, 803 sayılı Meclis kararı mu- 
! ci bince, imkân mevcud olmadığının arzuhal 
j sahibine anlatılmasına karar verildi:
I

Karar No. Karar tarihi

229 26 - V -1939

I



-  ıs -
13 I Arzuhal vereııle- 
g ¡z- i rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
Jİj ; oturdukları yer ,
4433 I Mustafa Yörük. j Balıkesir cezaevinde. 
4673 Balıkesir emlâki mil- Mahkûmiyet cezası- 

| liye müdürü. i nra affi.

3095 Haşan Tahsin Altınö- Davalarmda haklı 
3257 ren. olduğu halde mağdur

Osmanlı bankası kar- edildiğinden şikâyet, 
şısında kuyumcu Ali 
Altmören vasıtasile 
Adana.

I

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Balıkesir emlâki milliye müdürü bulunduğu 
ı sırada bir emlâki milliye tahsildarının ilil ilâsın

dan dolayı beş sene on ay ağır hapis cezasına 
mahkûm edilmiş olan Balıkesir ceza evinde eski

■ emlâk müdürü Mustafa Yörük, encümenimize ha
vale edilen arzuhalinde, kesiti katiyet eden bu 

| mahkûmiyet kararının tashihi için Temyiz mah
kemesi başmüddeiumum il iğine müracaat ettiğin
den bahsile devam eden mağduriyetinden kurta- 

1 nl m asını istemektedir.
Arzuhal sahibinin Temyiz mahkemesince de 

i tasdik edilerek katiyet kesbetmiş mahkûmiyeti 
hakkında eneümenimizce yapılacak muamele ol
madığının kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

230 26 - V - 1939

Bir alacak meselesinden dolayı hukuk mahke
mesine müracaat etmiş ise de borçlu tarafından 
senoddeki mühürün inkâr edilmesi üzerine davası 
redolunmakla noter ve borçlu hakkında sahte - 
kârlık suçu isnad edilerek Cümhuriyet müddei
umumiliğine müracat ettiğini ve ağır cezada ya
pılan duruşma sonunda suçluların beraetine ka
rar verildiğini ve işbu kararın Temyiz mahke
mesince de tasdik edildiğini ve halbuki, icra olu
nan bu muhakemede adlî hata bulunduğundan ve 
kanuna uymayan hususata istinad edildiğinden 
bahsile yeniden tedkikat yapılmasını ve Temyiz 
hükmünün kanunu mahsusla bozulmasını isteyen 
Adanada Haşan Tahsin Altınörenin arzuhali En
cümenimize havale edilmekle Adliye vekâletine 
gönderilmişti. Alınan cevabda; arzuhal sahibi
nin bir alacak meselesinden dolayı hukuk mah
kemesine ve sahtekârlık iddiasile ağır ceza mah
kemesine müracaat ettiği, yapılan duruşmalarda 
suçluların beraetine karar verilmesi üzerine 
Temyiz mahkemesine müracaat ettiği ve davası
nın Mahkemei Temyizce de rededildiği ve işte adlî 
hata mevcud olmadığı yapılan soruşturma netice
sinde Mersin müddei umumiliğinden gelen cevaba 
atfen bildirilmektedir.

311 numaralı Yüksek Meclis karan mucibince 
doğrudan doğruya mahkemeye aid ve mahkeme-
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Arzuhal verenle- 

® rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
oturdukları yev

3182 Bilâl Toprak. Kiremid ve çömlek
3349 Helvacı oğlu. ocağının haksız ola- 

Güney mahallesin- rak kapatıldığından
den. şikâyet.
Osmancık.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

den sadır olacak hükme tâbi bir mesele hakkında 
Encümenimiz karar ittihaz edemeyeceği gibi Malı- 
kemei Temyizce de tasdik edilerek katiyet kesbet- 
miş olan karar da hatayi adlî de bulunmadığı 
Adliye vekâletinden bildirilmekte olduğundan ve 
dileği hakkında başkaca yapılacak muamele bu
lunmadığının arzuhal sahibine anlatılmasına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

231 26 - Y  - 1939

Kiremid, tuğla ve çömlek ocağının şeddine dair 
kaza idare heyetince ittihaz olunan 26 haziran 
1936 tarihli karara itirazen müteaddid defalar 
kaza kaymakamına ve vilâyete müracaat etmişse 
de müsbet veya menfi bir cevab alama
dığından ve kendi ocağı hakkında sed ka
rarı verildikten sonra kasabadan bazı kim
selere ruhsat verildiğinden ve kanunun umumî 
w şamil olması iktiza ederken böyle yapılmadı
ğından şikâyetle keyfiyetin tedkik ve takib edil
mesini istiyen Osmancıktan Bilâl Toprağın arzu
hali bidaveten Dahiliyi1 vekâletine tevdi edil
miş ve alınan 29 - XI - 1937 ve 4614 sayılı cevab- 
da nıüstedinin bu yolda vekâlete de vaki şikâyeti 
üzerine keyfiyetin Çorum vilâyetinden soruldu
ğunda :

{Arzuhal sahibinin ve arkadaşlarının açtıkları 
ocakların taşocakları nizamnamesinin 23 ııcü 
maddesine muhalif olmasından ve sıhhati umu
miye noktasından kapatılmasına encümeni vilâ
yetçe karar verildiği ve bu kararın bir örneği
nin de kendilerine tebliğ edilerek ocaklarının ka
patıldığı bildirilmiş) olmasına binaen yapılan 
muamelede kanunsuzluk görülmediği cihetle key
fiyetin bu yolda şikâyetçilere tebliğinin
31 - VIII - 1937 tarih ve 3515 sayı ile vilâyete ya
zıldığı, buna nazaran yapılacak muamele kalma
mış olduğu bildirilmektedir.

İşte bir kanunsuzluk olmadığı Dahiliye vekâ
letinin bu ecvabmdan anlaşılmakla encümenimiz- 
ce tayini muameleye mahal görülmediğinin arzu
hal sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
232 26 - V -1939
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3245
3415

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yeı* 

Bahri öksüz.
Orta mahalle. 
Sürmene.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Memuriyetinin hak
sız yere lâğvedildi- 
ğinden şikâyet.

İdare memuru Mekinin inhisarlara müteallik 
yolsuzluklarını ihbar ettiğinden hâsıl olan iğbirar 
neticesi vazifesi lâğvedilerek hizmetine nihayet ve
rildiğinden ve adı geçen Mekinin himaye gördü
ğünden bahseden, Of eski kantarcısı Bahri öksü
zün arzuhali encümenimize havale edilmekle Güm
rük ve inilısarlar vekâletine gönderilmişti.

Gelen cevabda; Of kantarcılığının mahalli 
başmüdürlüğünün gösterdiği lüzum üzerine 1934 
senesinde lâğvedildiği ve ve arzuhalde himaye 
edildiğinden bahsolunan Mekinin ise İm tarihten 
evvel idare ile ilişiğinin kesilmiş olduğu ve vazi
fesinin lâğvi sebebile açıkta kalan ve bir zabıt va
rakası tutmaktan âciz bulunduğu anlaşılan Bah
ri öksüzün hizmetinden bir fayda umulmıvacağı 
cihetle bir vazifeye tayin edilmemiş olduğu bildi
rilmekte ve esasen kendisinin bir yere tayini için 
idareye bir müracaatta da bulunmamış olduğu ilâ
ve edilmektedir.

Bu cevaba göre hakkında yapılan muamelede 
usulsüz ve kanunsuz bir cihet görülemediğinin 
arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

233 26 - V  - 1039

1480
155ST

Türkoğlu İbrahim 
ve ar.
Kuşadasmm Davud- 
lar köyünde. 
Kuşadası - İzmir.

İskân dairesi tara
fından ve salâhiyet- 
li komisyon kararile 
Borçlanma kanununa 
göre kendilerine tah
sis edilen arazinin 
istirdad olunarak 
başkalarıan verildi
ğinden şikâyet.

Vaktile iskân dairesi tarafından ve salâhiyet- 
li komisyon kararile borçlanma kanunu hüküm
lerine tebean kendilerine tahsis olunan ve sekiz 
yıldır ekib biçtikleri arazinin istirdad olunarak 
başkalarına verildiğinden bahisle bu kanunsuz, 
haksız keyfî ve indî muamelenin sebebini soran 
Kuşadasımn Davudlar köyünden Türkoğlu îbra
him ve arkadaşlarının arzuhalleri Encümenimi
ze havale edilmekle iş Maliye vekâletinden sorul
muştu.

Gelen cevabda : Rumlardan metruk emvali 
Türk mübadillerinin istihkakları bakivyesine kar
şılık tutan 1771 sayılı tasfiye kanununun meriye
te girmesi üzerine Kuşadasında Türkoğlu İbra
him ve üç arkadaşına 1928 ydında tahsis edilmiş 
bulunan ve fakat borçlanma kanunu hükümleri
ne göre ve borçlanma suretile uhdelerine temliki 
muamelesi henüz yapılmamış olan arazinin met
ruk rom emvalinden olduğu anlaşılmakla arzuhal
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

sahihlerinden alınmasına karar verilmiş olduğu 
ve bu araziden bir kısmının peşin para ile satıl
mış ve bir kısmının da iskân hakkı olan müba- 

i dillere verilib tapuya tescilleri de yapılmış ol
duğu bildirilmekte ve 1771 sayılı kanun muvace- 

i hesinde başka suretle muamele ifasına imkân 
bulunamadığı ilâve edilmektedir.

îş  Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinden 
| davet edilen salâhiyettar memurunun da huzuril0 

görüşülmüş, ve yapılan muamelede 1771 sayılı 
kanun hükümlerine aykırı bir eihet görülememiş 

i olduğundan keyfiyetin bu suretle arzuhal sahib- 
; lerine anlatılmasına karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

3347 i  İdris Fırat. 
3180 ' Nüfus kâtibi. 

Nizib.

vekâlet müddetine 
aid harcırah ve ika
met yevmiyesinin ve
rilmesi.

234 26 - V  -1939

Pazarcık kazası nüfus kâtibi iken vekâleten 
Nizip nüfus memurluğuna tayin olunan İdris 
Fırat, encümenimize havale edilen arzuhalde, 
bu vekâlet müddetine aid harcırah ve ikamet 
yevmiyesinden alacağı olan 372 liranın 1935 
senesinden beri tediye edilmediğinden ve bu 
yüzden sıkıntıya düştüğünden şikâyet etmekte
dir. Keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuş
tu. (Jelen cevabda;

Filhakika arzuhal sahibinin 1935 yılı bütçe
sinin harcırah tertibinden tahakkuk ettirilmiş 
372 lira 45 kuruş alacağı varsa da mezkûr sene 

bütçesinin harcırah tertibinden halen mevcud 
tahsisat olmadığından henüz tediye olıınamadr- 
ğı bildirilmekte, ve 1935 senesine aid olub tes
viye edilemeyen vcyahud gayri ez sarf bakiye 
kalan tahsisatlarımın tenkis ilmühaberleri mal- 
i'iüdürlüklerinden gelince ehle edilecek tahsi
sattan idris Fırat m «la alacağının tesviye edi
leceği ilâve edilmektedir.

Bu ceval) üzerine encümenimize Maliye ve
kâletinden1 salâhiyet!i bir memur davet edilmiş 
ve 12 - I - 1939 tarihinde bu alacağının arzuhal 
sahibine tediye edildiği alınan izahattan anlaşıl- 
m iştir, işin dilek sahibine bu suretle bildirilme
sine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

235 26 - V - 1939
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286
3D2

490
514

3038
3198

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Ali Remzi Ünal. 
Aracın Kavaeık kö
yünde.
Araç - Kastamonu.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Arzuhal encümeni
nin 1842 sayılı ka
rarma itiraz.

Talât Kulalı.
Askerî fabrikalar
muhasebeciliğinden
mütekaid.
Ereğli mahallesi Yu
nus Emre S. No. 11 
Şehremini - İstanbul.

Millî Mücadelede 
hizmeti sebk ettiğin
den yeni tekaüd ka
nununa göre tekaü
dünün yapdması.

Eski muallimlerden Ali Remzi- Ünal encüme
nimize havale edilen iki arzuhalinde, muallimi 
olmayan köylerde 'muallimlik yapabilmesi hak- 
krndaki dileğinin reddine dair olan 1842 sayılı 
Encümenimiz kararına itiraz etmekte, ve evvel
ce aleyhine verilmiş olan Devlet şûrası kararı
nın kanunsuz olduğundan bahsile refini iste
yerek evelki dileğini tekrar etmektedir.

Bu iki arzuhal Encümenimizde okundu. 1842 
saydı Encümenimiz kararının değiştirilmesini 
mucib bir sebeb görülemediğinin arzuhal sahibine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

236 26 - V  - 1939

İstiklâl harbine iştirak etmiş olup eski teka
üd hükümlerine göre tekaüde sevkedilmiş olan 
zabitnn ve mcnsubini askeriyenin 1683 sayılı fc- 
kaüd kanunu hükümlerinden faydalanmalarını 
temin edecek bir kanun lâyihasının Meclise sevke- 
dildiğini gazetelerde okuduğundan bahseden Is- 
tanbıılda Şehrcmininde mukim mütekaid Talât 
Kulalı, encümenimize havale edilen arzuhal ir-de, 
her ne kadar kendisi mülkiye sınıfına meıısub bir 
mal memuru mütekaidi ise de İstanbul sakıt- Hü
kümeti zamanında Sıhhiye muhasebe müdürlü
ğünde bulunmakta iken Anadoluda düşmanla 
çarpışan ordumuza bin kilo kininin gönderilmesin
de hizmeti sebkettiği ve bu yüzden kendisine 
teveccüh etmesi muhtemel mesuliyet ve tehlikeyi 
fedakârlıkla göze aldığından kendisinin ile ya te
kaüd maaşının tezyidi suretile veyahud başka bir 
şekilde terfih edilmesini ve tekaüd maaşının az- 
lığr dolayısilo düştüğü sefaletten kurtarılmasını 
istemektedir.

Enciimenimizce Millî Müdafaa vekâletine gön
derilen bu arzuhal mezkûr vekâletçe, aidiyeti lıa- 
sebile Maliye vekâletine gönderilmiş ve Maliye 
vekâletinden gelen cevab üzerine iş görüşülmüş 
ve mevcud kanunî mevzuatın dileğinin yerine ge
tirilmesine müsaid olmadığının arzuhal sahibine 
anlatılmasına karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

237 26 - V -1939
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is Arzuhal verenle- 
g rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 

J L   ̂ oturduklar! yer
3752 Abdürrahman Çeli- Haksız olarak memu- 
3957 ker. riyetten çıkarıldığın-

| Eski gümrük muha- dan şikâyet.
! faza memuru.

îbrahimbey mahalle- 
\ sinde No. 10 evde.
I Diyarbakır.

3810 ! Ali Remzi Karakuş. ' Haksız olarak işin- 
4020 Hüseyinoğlu. iden çıkarıldığından

I K öyiçi S. No. 12. memuriyetine iadesi. 
| Beşiktaş - İstanbul.

:

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

! Aslen Maşla olduğunu, umumî luırbde asker 
I olarak bir çok yararlıklar gösterdiğini ve altı se- 
I ne çalıştığı gümrük idaresinde vazifesini İV.da- 
j kâraııe yaptığı halde gûya mesleki bilgisi meımı- 
ı riyetile mütenasib olmadığı, ve verilen üçer aylık 
i imtihan mühletlerinde muvaffak olmadığı teftiş 
I neticesinde verilen rapordan anlaşılmış olduğu 
j bahanesile 1920 sayılı kanun mucibince vazife- 
j sinden çıkarıldığından, ve haksız olan bu mua- 
1 mele karşısında Devlet şûrasına da müracaat et- 
! mis ise de Şûraca da kanaat verici bir sebeb gös- 
! terilmeden davasının reddedildiğinden bahisle ye- 
i rinde ol »uyan bu kararın refile memuriyetine ia- 
i desin i isteyen Diyarbakmla mukiı» eski gümrük 
! muhafaza memuru Abdurrahman Çelikerin ar- 
j zulıali encümenimize havale edilmekle (îümrük ve 
I inhisarlar vekâletine gönderilmişti.

(îeleıı cevabda; memurluktan çıkarılması se- 
bebleri tafsilen anlatılmakta ve arzuhal sahibi
nin Devlet şûrasına açtığı davanın reddine Şû- 

j raca karar verilmiş olduğu da ilâve edilmektedir.
Devlet şûrası kararı mevcud olan bu mesele 

I hakkında 803 sayılı Meclis kararı mucibince en- 
, cümenimizce yapılacak bir muamele bulunmadığı

nın arzuhal sahibine bildirilmesine karar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

; 238 2 6 - V - 1939

Kendisine tebligat yapılmaksızın memur bu
lunduğu IJrfa alayı Mardin üçüncü tabur se- . 
kizinci bölük muhafaza memurluğundan 28 - 
X -1 9 3 7  tarihinde kaydinin terkin edilmiş ol
duğundan ve bu ihraç keyfiyetinin sebebinin 

i  sureti resmiyede bildirilmesi hususunda 3 - X I 
! -1937 tarihinde Gümrük muhafaza komutanlı

ğına ve Gümrük ve inhisarlar vekâletine ve ay
rıca 1 1 - X I - 1937 tarihinde harcırahının tesvi- 

j yesi hususunda yine mezkûr vekâlete verdiği 
| arzuhallerine cevab alamadığından şikâyet et

mekte ve vazifesinden çıkarılması için gösteri- 
j len sebebler tahkikat neticesinde sabit olamaya- 
j cağından husumet ve kin neticesi uğradığı bu 
i vaziyetten kurtarılmasını ve vazifeye iadesini 
j istemekte olan Istanbulda Beşiktaşta mukim
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Ali Remzi Karakuşun arzuhali Gümrük ve in
hisarlar vekâletine gönderilmişti. Gelen cevab- 
da ; Ali Remzinin 30 - X I - li)36 tarihinde güm
rük muhafaza memurluğuna ııamzed olarak işe 
başladığı, derecelerini aşarak doğruca vekâlete 

I yolladığı 12 - VI -1937 tarihli şikâyet arzulıa- 
j linde tabur komutanı tarafından dövüldüğünü 

iddia etmesi üzerine yapılan tahkikatta bu id
dianın sabit olmadığı, tedavi için Nuseybinden 
Mardin« geldiği halde tedaviden sonra bölüğü- 

j  m1 dünmiycrek 13 günü umumhanemle sarhoş 
olarak geçirdiği ve bu halde inzibat erleri tara
fından yakalanarak eenub hudud komutanlı- 

! ğmın emrile üç gün hapsedildiği ve ahlâkan düş- 
; kün olduğu v« vücudüııd«n istifade edilemi- 
I ycceğiniıı anlaşılmış olduğu vo bu sebeblerle kay- 
ı dinin silindiği bildirilmekte ve vazifesile ilişi

ği kesildiğinin örneği dosyasında mahfuz 2!) - 
I X -1937 tarihli vesika ile kendisine bildiril
diği ve almadığını ileri sürmekte olduğu harcı
rahının ise tahakkuk ettirilerek mevcud tahsi
sattan . verilmesini 27 - X II - 1937 tarihinde 
132/2801 sayılı yazı ile İstanbul Gümrük mu- 

! lıafaza başmüdürlüğüne yazıldığı ve şimdiye 
;| kadar ahzuhalle yaptığı müracaatlere ayrı ay-

i Arzuhal verenle-'
ğ | rin adı, sanı ve | Arzuhal hulâsası I Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

| oturdukları yer J | .......

122 Kâşif Kocaokutgen. ¡Memuriyetinin iadesi. 
128 £ ay  mahallesinde 

Maliye eski 8 nci sü
vari tahsildarı.
Çarşamba.

j rı karşılık verilerek cevabsız bırakılmış arzuhali 
: bulunmadığı ve vazifesinden çıkarılmasında bir 
j haksızlık olmadığı ilâve edilmektedir.

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin bu ceva
bı yerinde görülerek işin arzuhal sahibine böy- 
lece anlatılmasına karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

239 26 - V  -1939

Çarşamba kazasında Maliye tahsildarlığı 
vazifesini istikametle görmekte iken hakkında 
tasni olunan bir (vazifeyi suiistimal) nıaddesin- 

! den mahkemeye sevkedilıniş ve neticede bera- 
j et kazanmış olduğundan ve fakat iadei memuri- 
: yeti için vaki müracaatına karşılık aczi ve ah- 
! lâkî durumu sebebile Maliye vekâleti inzibat 
| komisyonunca 2996 sayılı kanunun muvakkat 

ikinci maddesi mucibince memuriyetle alâkası
nın kesildiğinden bunun üzerine Devlet şura
sına müracaat etmiş ise ile inzibat komisyonu-
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oturdukları yer j 1   "

nun kararının tebliğinden itibaren oııgün zar
fında müracaatı ical) etmekte iken bu müddeti 
dört gün geçirdiği için müruru müddet bakı
mından davasının Şûraca reddedildiğinden balı- 
sile kendisi gibi yurda canile kaııile hizmet et
miş sekiz nüfuslu bir memurun açıkta kalma
sına mâni olunmak ve hakkında yapılan kanun
suz, hatalı ve haksız muamele kaldırılmak üzere, 
Şûrayi devletteki evrakının celbini, Şûra kararı 
mevcud olan bu mesele hakkında' yeniden bir 
karar vermek 803 sayılı Meclis kararı mucibince 
gayrimümküıı olduğundan, Meclisin af salâhi
yetini istimal ederek kendisi hakkında bir ka
nun yapılması esbabının istikmalini istemekte
dir. İcabı görüşüldü:

Şûranın davaya müruru müddet bakımından 
reddedmesile vekâlet inzibat komisyonunun 
katiyet lcesbeden kararıiıı bozmak için kanunî, 
bir sebeb mevcud olmadığından, ve kanun tek
lif etmek encümenimize Dahilî nizamname ile 
tayin olunan vazifeler dışında bulunduğundan, 
dileğinin yerine getirilemiyeceğinin arzuhal sa
hibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

293
309

240 26 - V - 1939

3166 Nuri özan. Vekâleten yapmakta j Eskiden bulunduğu Orhaneli kazası mahke-
3333 Sulh mahkemeleri olduğu Noter mua- j me başkâtibi iken ilâvei vazife olarak yapmakta 

kalem şefi. vinliği zamanına aid ! olduğu noter muavinliğine aid ruhsat tezkeresi
3502 j}ursa ruhsat tezkeresi har- harcı yüzünden uğradığı cezanın haksız olduğun-
3686 CI yüzünden uğradığı ; dan ve 250 lira gibi mühim bir paranın ceza ola

lı aksız cezanın af fi. j rak derhal maaşmın üçte biri kesilmek suretile 
i tahsil edilmekte olduğu cihetle eline ayda 23 lira 
| gibi çok az bir para geçmekte olduğundan bahsi- 
! le bu cezanın affedilmesi hususunda karar veril- 
I meşini isteyen eski Orhaneli mahkemesi Başkâti- 
| bi Nuri özkanın arzuhalleri Adliye vekâletine gön- 
| deiilmişti.

Gelen cevabda : Bu işin Maliye vekâletine ya
zıldığı ve mezkûr vekâletin cevabında ise aynen :

I « Kazanç vergisi kanununun ilk tatbik nenesinde 
| bazı mahaller noter muavinlerinin vaziyetlerinin 
ı lâyikile tesbit edilememesi yüzünden ruhsat tezke- 
I resi alamayan noter muavinlerinden 1934 senesi
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Arzuhal hulâsası

için, münhasıran bu vaziyet dolayısile? kanunî 
miadında tezkere almamış oldukları nazarı dikka
te alınarak, ceza aramlmaması hususunda Maliye 
memurlarına tebligat yapılmış olub, noter mua
vinlerinin de beyanname usulile ruhsat tezkere
si almak mecburiyetinde bulundukları evvelce 
tebliğ edilmiş ve şu suretle teklif vaziyetleri taay
yün etmiş olmasına mebni, müteakib 1935 ve 1936 
yılları zarfında ruhsat tezkeresi almamaları ken
di sunu taksirlerinden mütevellid bulunduğun
dan, 1934 yılındaki vaziyete kıyasen? yine ken
dilerinden ceza aranılmamasma kanunen imkân 
bulunmadığı » diye yazılmakta olduğu cihetle, A d 
liye vekâletince yapılacak bir muamele olmadığı 
bildirilmektedir.

Maliye vekâletinin cevabının kanuna uygun oldu
ğuna ve mevcud kanunî hükümler dairesinde ar
zuhal sahibinin dileğinin yerine getirilmesine im
kân bulu-nmadrğmın kendisine anlatılmasına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

241 26 - Y  - 1939

Reis
Giresun

M. M.
Aydın

A. Menderes

Kâtib 
Samsun 
M. IJlaş

Bolu
Lûtfi Gören

Bursa 
A. N. Ayas

Denizli 
T ahir Berkay

Gazi ant cb Kırşehir Ordu
M. Şahin Dr. Yusuf Somcr Dr. Vehbi Demir

Ordu
II. Şarlan

Rize 
R. Dinç

Samsun 
N. Fırat

Sivas 
II. Işık
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132 Hafız Memed. Derece üzerinden ma*
j 38 Harb akademisi kü- lülen tekaüd maaşı 

; tüpaııe müdürlüğün- bağlanması, 
den mütekaid.
Tunusbağı Bostan S.
No. 15.
Üsküdar - İstanbul.

360 Halil Gönül. Memuriyetine iadesi.
]gg Hacıdoğan mahalle

sinde Taşdöşeme S.
No. 37/43.
Ankara.

Üsküdarda mukim Harb akademisi lditüpa- 
ııe müdürlüğünden mütekaid beşinci sınıf lıe- 
sab memuru Hafız Memed encümenimize hava
le edilen arzuhalinde, İmam Yahya ve ldris is
yanlarında Yemende, Harbi umumide Biresse- 
bi ve Kudüste hizmeti esnasında gözlerine ârız 
olan trahom hastalığının tamamen tedavi edile
memesi yüzünden nihayet 3937 senesinde Harb 
akademisi kütüpane müdürü iken ihtiyat sını
fında istihdam edilememek üzere tekaüd edil
mesine sebeb olduğunu ve bu göz hastalığına 
vazife esnasında müptelâ olduğundan malûlen 
tekaüd edilmesi hususunda Millî Müdafaa ve
kâletine yaptığı müracaatta ilişik vesaikin sicil 
dosyasında bulunmadığı ve sonradan tedarik 
edildiği beyanile red cevabı verildiğinden ve 
halen Doktor Mazhar Osmanın tahtı tedavisin
de bulunduğu cihetle aldığı tekaüdiyeniıı vizite 
ve ilâç paraları bile kâfi gelmediğinden bahsile 
malûien tckaüdlük muamelesinin yapılmasına 
karar verilmesini istemektedir.

Keyfiyet 3410 sayılı kanunun şümulüne gi
ren mevaddan olması sebebile arzuhal sahibine 
Askerî temyiz mahkemesine müracaat etmesi
nin anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

242 5 - VI -1939

İmroz adası gümrük muhafaza memuru bu
lunduğu sırada pasaportsuz olarak Limniyc yol
cu taşıyan Barba metrenin sandalını, kısım âmi
rinin emrile karaya çekmiş iken sandalın bir fır
tınada kaybolması yüzünden hakkında vaki şikâ- 

| yet üzerine memuriyet vazifesini suiistimal su- 
| çile ve 1920 sayılı kanun hükmüne dayanılarak 
i vazifesine nihayet verilmiş ve Devlet şûrasına va

ki itirazı reddedilmiş olduğundan evrakının cel- 
! bile tedkikuıı ve bu kararın bozulmasını isteyen 

Ankarada mukim Halil Gönülün arzuhali Encü- 
| menimize havale edilmekle okundu ve icabı görü

şüldü.
Arzuhal sahibinin 1920 sayılı kanunun ver

diği salâhiyetle inzibat komisyonlarınca vazife- 
; sinden çıkartılmasında bir kanunsuzluk ve salâhi-
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250 | Receb özden. Vatanî hizmetlerine
263 | Zonguldak otelinde mukabil kendisine

misafir Anafartalar nakdî yardım ve mu-
caddesi. avenette bulunulma-

i Ankara. sı.

3254 Nasri ve arkadaşları. Ziraat bankasına olan 
3424 14 - 9 - 1938 tarih borçlarını ödeyeme- 

: vc 463 mahreç nu- diklerinden 15 sene- 
! maralı tel sahihleri- ; de ve taksitle öde

ne. I meğe müsaade edil- 
• Siird. i mesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

yetsizlik görülemediği gibi bu husustaki itirazı 
Devlet şûrasınca da reddedilmiş olduğundan Şûra 
kararını bozmağı tazammun eden dileğinin Eıı- 
cümenimizce yerine getirilmesine 803 sayılı Mec
lis kararının mâni bulunduğunun dilek sahibine 
anlatılmasına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

243 5 - V I -1939

Millî mücadele esnasında silâh, cebhaııe teda
rik ve nakliyatında hizmetleri mesbuk olduğun
dan kendisine yardım yapılması hakkında Baş- 

i vekâlet yüksek makamına yaptığı müracaat üze- 
i rine icra kdınan tahkikat neticesinde filhakika 
! fedakârlığı sabit görülerek Başvekâletçe 25-VII- 
i 1938 tarih ve 4/3188 sayılı buyurukla 150 lira 
; yardım görmüş ise de bunun on iki nüfustan iba- 
i ret ailesi efradı için pek cüzî olduğundan ve keıı- 
! disi 66 yaşında olması sebebile çalışmadığından 

bir çok kimselere yapıldığr gibi kendisine de da
ha çok yardım yapılmasını isteyen Kocaelinin 

! îhsaniye köyünden Receb Uzunun arzuhali encü- 
; menimizde okundu.
j Dilek sahibine evvelce yardım yapdmış oldu- 
¡ ğundan bu dilek hakkında muamele tayinine ma- 
j hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

244 5 -V I -1939

Şiirdin Uolâni nıahalesinden zürradan Nas- 
i ri ve arkadaşlarının Ziraat bankasına olan borç- 
i lannı ödeyemivecek bir halde bulunduklarından 
I borçlarını on beş senede ve taksitle ödemeğe mü- 
j saade suretile mahivlerine meydan verilmemesi 
j dileğini havi Büyük Millet Meclisi Yüksek Riya- 

J  setine keşide ettikleri telgraf encümenimize ha- 
ı vale edilmekle Jktisad vekâletine gönderilmişti.

Vekâletten alınan yazıya ilişik Ziraat bankası 
umum müdürlüğünün cevabında, Nasri ve arka- 

ıdaşları tarafından evvelce Banka umum müdürlü- 
; ğüne de müracaat edilmiş ve mevzuat dairesinde, 
i muamele ifası Siird ajanına tebliğ edilmiş olduğu
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5124 Servet Erkmen. Kendilerine yardım 
5484 Odun iskelesi. An edilmesi, 

i çıkmaz 2 numaralı 
evde.
Ömer Kaptan ailesi.
Beşiktaş - İstanbul.

I ve mezkûr ajandan alınan cevabda müracaat 
| sahihlerinin tecilini istedikleri parayı 1933 sene- 
| sinde müteselsil kefaletle istikraz ettikleri ve ‘2814 
! sayılı kanun dışında bulunan matlubatın tecili 
i için 3202 sayılı kanunun 47 nci maddesinde zikredi- 
I len mücbir ve kanunî sebeblerin mevcud olmadığı 
j ve bu hususta mahallî ziraat memurluğunun da 
! ayni mütaleada bulunduğu ve filhakika dosyada 
S bağlı m ek tuh suretinde de ziraat memurunun vi- 
j  lâyet makamından mulıavvel mütaleanamesi de 
; keyfiyeti teyid etmekte bulunmuş olduğu ve bun- 
j dan başka müstakrizlerin şimdiye kadar hesabları- 

ııa mukabil, tediye kabiliyetleri olduğu halde,
| en küçük bir mikdarda bile teslimatta bulunma- 
| dıkları ve istihsal vaziyetlerine nazaran hesab- 
i 1 arını defaten ödemeğe muktedir olmadıkları 
| ajan tarafından bildirilmekle, müstakrizlerden 
i istihsalleri nisbetinde tahsilat yapıldıktan sonra 
I mütebaki kalacak banka matluba tının tahsilinde 
I kendilerine mevzuat dahilinde kolaylık gösteril- 
! mesi hususunda ajana talimat verildiği ve bu ka

bil borçların on beş sene tecile tâbi tutulmasına 
kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Ziraat bankası umum müdürlüğünün kanun 
; ve usule uygun olan bu mütaleasmın dileklerine 
: cevab olarak Nasri ve arkadaşlarına anlatılma- 
! sına karr verildi.

Karar No. Karar tarihi

245 5 - V I -1939

Kocası Ömer Kaptanın, millî mücadelede va
tana büyük hizmet ifa etmiş ise de, oıı iki sene 

i evvel siyaseten milli hudud haricine çıkarıl
ması yüzünden Ömer Kaptandan üç. ve eski ko
casından dört ki ceman yedi çocukla sefil ve 
aç kalmış olduklarından bahsile kendilerine 

ı yardım edilmesini isteyen İstanbul Beşiktaşta 
i mukim Ömer Kaptan karısı Servet Erkmenin 
| encümenimize havale edilen arzuhali okundu ve 

icabı görüşelerek tayini muameleye lüzum ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

246 5 - V I -1939
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H
156 ; Hayri Angır. Tasfiye kararnun re-
164 i ikinci Sultaniye Ne- fi ile memuriyetinin 

; zaket S. No. 13 iadesi, 
j Eşrefpaşa.

*j İzmir.

162 Abdullah Çınar. istiklâl harbine işti-
170 Saray mahallesinde j  rak etmediği halde 

emekli jandarma bi- j  yeni tekaüd kanu- 
rinci mülâzimi. : nundan bir çok za-
Silifke. bitlerin müstefid ol-

| duklarından tekaüd 
maaşınm yeni kanu
na göre verilmesi.

İzmir Eşref paşada mukim Hayri Hangır, en
cümenimize havale edilen arzuhalinde, İzmir 

I Basmahane Maliye şubesi bina ve arazi tahak
kuk memuru iken tahsilat işlerinden dolayı 
tahtı muhakemeye alındığını ve kendisinin tah
silatla alâkası görülmiyerek beraet ettiğini; 
ancak m|uhakemesi esnasında bina ve arazi ver
gileri Mialiyeden İdarei hususiyeye mal edilmiş 
olmakla kendi kadrosu da idarei hususiyeye 
intikal etmiş olduğu halde mahkemesi o esna
da intaç edilmemiş olduğundan ve vazifeye baş- 
layannamış buluıığundan tasfiyeye tâbi tutula
rak kendisine vazife verilmediğinden bu husus
ta Devlet şûrasına müracaatla dava ikame et- 

! m iş ise de Şûraca (aczine ve kabiliyetsizliğine 
j  dair varidat müdürlüğü ve defterdarlıkça vazr- 

hb vilâyet makamınca da tasdik edilen evra- 
km, memuriyetle alâkasının kesilmesine dair 
karar ittihazında kullanılan takdir hakkına 
kâfi sebeb teşkil edeceği cihetle davasının red- 

i dine) karar verildiğinden ve halbuki âeiz ve 
kabiliyetsiz olmadığından icab ederse imtihan 
dahi vermeğe amade olduğundan bahsile mağdu- 

! riyetiııe nihayet verilmesini istemektedir.
ıS03 numaralı karar mucibince encümenimizin 

Devlet şûrası Deavi dairesi kararlarını bozmağa 
salâhiyetti olmadığının arzuhal sahibine anlatıl
masına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

249 5 - VI - 1939

Harb zammile beraber 35 seneyi mütecaviz 
hizmet ettiğini ve İstiklâl mücadelesinde ve Sa
karya muharebelerinde geceli gündüzlü çalıştı
ğı halde, eski tekaüd kanununa göre tekaüd edil
diği için, cüzî tekaüdive aldığından ve halbuki 
İstiklâl mücadelesine iştirak etmeyen zabitle
rin bile yeni tekaüd kanunu hükümlerinden is- 

‘ tifade etmelerinin madclete uygun olmadığm- 
| dan bahsile mağduriyetten vikayesini ve hali 

i  hazırda tekaüde sevkedilen zabitan gibi kendisi
ne tekaüd aylığı tahsisini istemekte olan Silif- 
kede emekli jandarma birinci mülâzimi Abdul
lah Çınarın arzuhali encümenimize havale edil-
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! mekle icabı görüşüldü:
i Mevcud kanunlara göre yerine getirilmesine
! imkân olmayan bu dileğinin kanun teklifini is

tilzam eder mahiyette bulunması hasebile ve ka-
| mm teklif etmek ise encümenimize tayin olıînan
i  vazifeler dışında bulunduğu cihetle, bu lıusus-
i ta encümence yapılacak muamele bulunmadığı-
! tun dilek sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5115
'5472

Nazif Cura.
Hatboyu No. 29. 
Emekli deniz binbaşı
sı.
Erenköy - İstanbul.

Tekaüd maaşının tez- 
yidile terfihinin te
mini.

248 5 - V I -1939

Istanbulda Erenköyünde mukim deniz bin
başısı Nazif Cura, encümenimize havale edilen 
arzuhalinde, 10 lira 48 kuruşla tekaüd edildi
ğinden ve bu kadar az para ile geçinmek müm
kün olmadığı cihetle sürünmekte olduğundan 
bahsile yeni tekaüd kanunundan istifade etti
rilmek suretile terfiini istemektedir.

Mevcud kanunlara göre yerine getirilmesi
ne imkân olmayan bu dileğinin kanun teklifini 
istilzam eder mahiyette bulunması hasebile ve 
kanun teklif etmek ise encümenimize tayin olu
nan vazifeler dışında bulunduğu cihetle, bu hu
susta encümence yapılacak muamele olmadığı
nın arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

249 5 - VI -1939

3527 j Ahmed Yüce.
3716 i  Sabık Kars gümrük 

memuru.
Mardin.

Memleketi olan Mar- 
dine kadar harcirah 
verilemsi ve tekaüd- 
lüğünün icrası.

1936 senesinde Kars vilâyeti Gümrük birinci 
sınıf muayene memuru iken hakkında verilen mü
fettiş raporu üzerine inzibat komisyonunca 1920 
sayılı kanuna tâbi tutulduğundan bu karara kar
şı Devlet şûrasına itirazda bulunmuş ise de şim
diye kadar bir cevab alamamış olduğundan ve 
memleketi olan Mardine kadar harcırah itası ve 
tekaüdlüğü hakkında Kars gümrük müdürlüğün
ce yüksek vekâlete irsal kılınan muameleli evrak
larına da cevab gelmediğinden şikâyet eden Kars 
eski gümrük muayene memuru Ahmed Yücenin 
arzuhali Encümenimize havale edilmekle keyfi
yet Gümrük ve inhisarlar vekâletinden sorulmuş
tu. Alınan cevabda :
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5126
5486

89
94

Ahmed Aral.
Vezirci tarlasında 
mukim Eleşkirt mu
hacirlerinden Ab- 
dülbaki oğulların
dan .
Sivas.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
..................J. :.r ___ ___________

1 —  AJımed Yücenin memuriyetten çıkarılma
sından ötürü Şûrayi devlete açtığı İdarî davanın 
36/614 - 1343 saydı ve 27 - V II - 1937 günlü 
Şûra kararile reddedildiği;

2 —  Harcırah işi tekemmül ettirilerek 429 li
ra üç kuruşluk tediye emrinin 121945/380 sayı 
ve 15 - X I  - 1937 günlü yazı ile Kars gümrük 
müdürlüğüne ve tekaüd aylığına aid resmî sene
dinin de Muntazam borçlar müdürlüğünden Mar
din mal müdürlüğüne gönderildiği bildirilmekte
dir.

Arzuhal sahibinin inzibat komisyonu aleyhine 
Devlet şûrasına yaptığı itirazın reddolunduğu İn
hisarlar vekâletinin cevabından anlaşılmakla bu 
hususta Encümence yapılacak bir muamele oljpaa- 
dığının ve harcırah ve tekaüd muamelesi hakkın
da da Gümrük ve inhisarlar vekâletinin yukarıda 
hulâsa edilen yazısının dilek sahibine anlatılma
sına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1771 sayılı kanunun 
neşrinden evvel yap
tığı müraeaatin esas 
tutularak o zaman 
harikzede ve mülte
ci tamlarak iskânca 
verilen evin istirdadı 
için Hâzinece vaki 
müracaatlerinin me-

250 5 - V I - 1939

Harbi umumide Eleşkirt'teki evinin düşman 
tarafından yakılmış olması sebebile Sivasta iskân 
edilmesi için ımıktazi harikzede ilmühaberinin 
mahallinden celbi için Sivas valiliğine
8 - XII - 1340, 22 - IV - 1937, 7 - V - .1930 tarih
lerinde istida ile müracaat etmiş ve nihayet Da
hiliye vekâletine vukubıılan müraeaati üzerine
28 - IV - 1932 tarih ve 18145/9864 sayılı emir 
mucibi harikzede ve mülteci olmak itibarile 1866 
sayılı kanuna tevfikan İskân dairesince kendi
sine 15 - V - 1932 tarih ve 23 numaralı muvakkat 
tasarruf vcsikasile meccanen tescil muamelesi ya
pılmış ise de bilâhare Hâzinece istirdad edilmek 
istenmesine binaen Şûrayi devlete müraeaati üze
rine (Harikzedelerin harikzede vesaikinin Hükü
mete tevdii veya onun yerine kaim olacak harik- 
zedelelik halikındaki İdarî tahkikatın 1771 nu
maralı kanunun neşrinden evvel intaç edilerek 
harikzede] iği tesbit edilmiş olması şarttır. Dava
cının 1932 senesinde harikzedeliği tesbit edilmiş 
olduğu vaki istifsara gelen eevabdan anlaşılmış ol
masına göre mezkûr tasfiye kanununun neşrinden 
sonra harikzedeliği sabit olan davacının müdeabib



[¡A
rz

uh
al

 
 ̂

N
o.

1 ev üzerinde bu kanunun beşinci maddesi le 18!) sa
yılı tefsir hükmünden istifadesine imkân görüle- 

| mediğinden iddianın reddine) karar ittihaz olun- 
, muş ise de kendisinin 1932 senesinden evvel üç 
j defa müracaat ettiği halde Hükümetçe tahkikatın 
ı ikmal edilememesi sebebile iktisab etmiş olduğu 
I hakkın ziyaa uğratıldığından bahsile 1771 sayılı 
I kanunun neşrinden evvel yaptığı müracaati esas 
| tutularak Maliye vekâletinin bu ev halikındaki 
i  müdahalesinin meni ile bu hanenin uhdesinde ip- 
! kasının teminini isteyen Sivasta mukim Eleşkirt 
I muhacirlerinden Ahmed Aralın arzuhali encü- 
| menimizde okundu.

803 sayılı karar mucibince Devlet Şûrasmca 
verilen kararlar encümenimizce bozulamıyacağııı- 
dan dilek sahibinin Devlet şûrası kararının bo
zulmasını tazammun eden dileğinin yerine getiri- 
lemiyeceğinin kendisine anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi
251 5 - V I -1939

Arzuhal verenle- !
rin adı, sanı ve i Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
oturdukları yer j

2106 Hamid Mustafaoğlu. 
2219 Çıkrıkçılar yokuşu 

Avukat Münir Ze- 
i bunoğlu yazıhanesin- 
' de.

Adananın KaraisalI 
halkından.
Ankara.

Evrakının tedkikile 
j kanunsuz muamele 

yapmaları hakkmda 
j takibat yapılması ve 
! hakkındaki kararm 

bozulması.

Adana vilâyetinin Karaabbas kazasının Ça- 
ııalan nahiyesine bağlı Akçalı köyünden Velioğlu 
Mernedi cerh suçundan yapılan muhakemesinde 
bir sene hapse mahkûm olmuş ve mezkûr hük
mün katğileşmesi üzerine iadei muhakeme yolur 
na müracaat etmiş ise de kaza hâkimi bunu da 
reddettiğini, bu hâdiseleri tahkik eden Adana 
müddeiumumisinin doğru tahkikat yapmadığım, 
köy muhtarı iken zimmetten dolayı tevkif edilib 
muhakemesi sonunda beraet etmesi üzerine müf
teriler hakkında KaraisalI sorgu hâkimi tarafın
dan haksız olarak meni muhakeme kararı verildi
ğini ve bütün bunların garazc müsteııid olduğun
dan evrakının tedkikile kanunsuz muamele yapan
lar hakkında takibat yapılmasını ve hakkındaki 
kararın bozulmasını isteyen Adananın KaraisalI 
köyünden Mustfaoğlu Hâmidin arzuhali Encü
menimize havale edilmekle keyfiyet Adliye evkâ- 
letinden sorulmuştu.

Alınan cevabda, ifadesine müracaat edilerek 
şikâyetlerini tavzih etmesi ve bu babdaki delil
lerini göstermesi istenilen müşteki ağır ceza re
isinin müddeiumumile ahbab olduğundan bah
sile ifade vermekten imtina ettiğini ve tedkik
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_ 1 Arzuhal verenle
ri riıı adı, sanı ve ' Arzuhal hulâsası 

oturdukları yer

5123 ! Şefik Alışık. j 900 numaralı kaııu-
5482 j Gazi Kitabsarayı iş- ! na (emekli kütüpa-

j yarı. | neei) kelimesinin ilâ-
! Samsun. ve edilmesi.

Reis M. M. Kâtib
Giresun Aydın Samsun

A. M ender ¿s M. Ulm

Bursa Çorum Denizli
N. A y as N. Kayaalp T ahir Bcrkay

Ordu Rize Samsun
H, Şarlan R. Dinç N. Fırat

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
i . _  __  _
i olunan evrak münderecatına nazaran yazılan 

muamelelerle bahis mevzuu ettiği her bir madde 
! hakkında verilen kararların usul ve kanun daire- 
I sinde verilmiş olduğunun anlaşıldığı hilduilmek- 
i tedir.
| Doğrudan doğruya mahkemeye aid bu mahke- 
i  meden sadır olacak hükme tâbi bir mesele hakkın- 
i de Arzuhal encümeninin karar veremeyeceği 311 
i sayılı karar ahkâmından olmakla beraber Adliye 
j vekâletinin cevabında da yapılan muamelede usul 
! ve kanunsuzluk olmadığı bildirilmekte olduğun- 
| dan dileğinin bu scbeblerle yerine get irilmediği- 
> nin arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

252 5 - V I - 1939

Samsun Gazi kitapsaray memuru emekli bin
başı Şefik Alışık, Encümenimize havale edilen 
arzuhalinde, arabca ve fransızca bildiğinden ve 
uzun senelerdenberi kütüpane memurluğu yap
makta olduğundan bahsile eski tekaüd kanununa 

| göre tekaüd edilmiş olmakla almakta olduğu pek 
I cüzî tekaüd maaşının da kütüpane memurhığu 

yapması sebebile kesilmekte bulunduğundan sız
lanmakta ve 900 numaralı kanuna (emekli kütü- 

I paneei) kelimesinin ilâvesini istemektedir.
Kanun teklifi hususu Encümenimize tayin 

olunan vazifeler dışında olduğundan Encümcni- 
! mizce dileğinin yerine getirilmesine imkân olma- 
I dığımn arzuhal sahibine anlatılmasına karar ve- 
: rildi.

Karar No. Karar tarihi

253 5 - V I -1939

Amasya Bolu Bursa
İs. Hakkı Mumcu Lutfi Gören M. Feh mi Gerçcker

Gazianteb Kırşehir Ordu
M. Şahin Dr. Yusuf Somer Dr. Vehbi Demir

Sivas Van
II. Işık M. Boya
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"S Arzuhal verenle- 
g 4  rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
<j oturdukları yer
2930 Adil. 3107 sayılı kanunun
3080 Aü Osmanoğlu. tefsirde haklarının

Babakale köyünde. korunması.
Ayvacık.

____J
i

3371 ' Zeliha Koman. 3255 saydı kanundan
3543 Sahanhisar mahalle- istifadesinin temini, 

sinde Hamza Bey 
Sokağında 36 No. da 
Yzb. Bekir eşi.

. Balıkesir.

Babası Ali Osmamıı 1331 tarihinde Çanakka
le'de şehid düştüğünden kendisine 19 yaşını ik
mal ettiği 1931 tarihine kadar ve anasının da 
ikinci kocaya vardığı 1341 tarihine kadar olan 
yetim maaşlarının verilmesini isteyen Ayvacıkta 
Babakale köyünden Adil, encümenimize havale 
edilen arzuhalinde, 3107 sayılı kanunun makabli
ne şümulü olmayacağından ve fakat makabline 
teşmil (dilmek yüzünden haklarının verilmemek
le olduğundan şikâyet ederek mezkûr kanunun 
tedkik ve tefsirde haklarının siyanetini istemek
tedir.

Bu arzuhal Millî Müdafaa vekâletine ve Diva
nı muhasebat reisliğine gönderilmişti. Gelen ce- 
vablarda, mülga 11 - V III - 1325 tarihli ka- 

; nutuın 35 ve 36 ncı maddelerini tadil eden
8 - IV  - 1334 tarihli kanun mucibince şehid ka- 

; m ile oğluna şahadetin ertesi gününden itibaren 
maaş tahsisi iktiza eder ise de istihkak tarihinden 

i itibaren beş sene zarfında müracaat etııı iyeni ere 
j müracaatlarını takib eden ay başından itibaren 
| maaş tahsisi icab edeceği 3107 sayılı kanunla tes- 
; bil edilmiş olmakla beraber bu kanun müııasebe- 
i tile Divanı muhasebat umumî heyetince ittihaz 
i olunan'17 - VI - 1937 tarihli karara göre arzuhal 
i sahibi Adilin müracaat i tarihinde kendisinin 

ikmali sin ve şehidin karısı olan anasının da ev
lenmiş olmasından dolayı maaşa istihkak vazi- 

: yetlcri bulunmadığı ve müracaat tarihinden ev- 
, velki hakların da 3107 sayılı kanun muvacehesin- 
: de sukut etmiş bulunduğu cihetle kendilerine ma- 
j aş tahsis edilemiveceği bildirilmektedir.

Dileğinin yerine getirilemiyeceğinin, bu hu- 
I sustaki mevzuata muvafık görülen yukarıki cevab 
I dairesinde, arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
i verildi.I

Karar No. Karar tarihi

254 9 - V I -1939

1930 senesinde ölen kocası çöl menzil de
kovil inşaat tabur kumandanlığından miiteka- 
id kıdemli yüzbaşı Bekirin beşinci dereceden 
malûlen tekaüd bulunmasına mebni dereceli 

| malûl subayların terfi zamlarının aileye intikal 
ı etmek üzere bir misli arttırılması hakkındaki
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Arzuhal verenle-' 
o rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 

oturdukları yer

3271 ! Zehra. Babasından yetim
3442 Haydar karısı. maaşı tahsis edilme-

Tuzlu çeşme mahalle- si. 
sinde Tozan muhacir- 

; lerinden.
Trabzon.

Encümen karan vc ııe sebebden verildiği

3255 sayılı kanundan kendisinin de istifade et
tirilmesini isteyen Balıkesirde yüzbaşı Bekir 
eşi Zeliha Komanın arzuhali encümenimize ha
vale edilmekle Millî Müdafaa vekâletine gön
derilmişti.

Gelen cevabda : 3255 sayılı kanun, neşri ta
rihinden muteber olduğu ve 2 3 - I V -1937 de 
intişar ettiği için kendisinin bu kanundan isti
fade ettirilmesine imkân bulunmadığı bildiril
mekte ve vaki müracaati üzerine Balıkesir As
kerlik şubesi vasıtasile Zeliha Komana bu su
retle tebliğ yapılmrş olduğu ilâve edilmiştir.

3255 sayılı kanundan istifade ettirilmesi su- 
retile dileğinin yerine getirilemiyeceğinin arzu
hal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

255 9 - V I -1939

Trabzonda mukim Haydar karısı Zehra, En
cümenimize havale edilen arzuhalinde, harpte ya
ralanan ve tedavide bulunduğu Trabzonun Görele 
hastanesinde ölen babası tsmailden kendisine tah
sisi icab eden yetim maaşının bağlamb bağlan
madığını. babasının öldüğü zaman çok küçük ol
duğu için, bilemediğinden bahsile babasının ölüm 
tarihinden kendisinin evlenme tarihi olan 
1341 senesine kadar hakkr olan müterakim yetim 
maaşlarının kendisine tediyesini istemektedir.

Bu arzuhal Millî Müdafaa vekâletine gönderil
mişti. Gelen cevabda; 3107 sayılı kanun, müra
caat tarihini takib eden ay başından itibaren ye
lim maaşlarının tahsisini emretmekte olduğundan 
ve halbuki arzuhal sahibi 1341 yılında evlendiği
ne göre maaş tahsisi için miiracat tarihi olan 
10 - X  - 1935 de kocaya varmış olduğundan ve ko
caya varmazdan evvel de bir müracaatı mevcud 
bulunmadığından dileğinin yerine getirilemeyece
ği bildirilmektedir.

3107 sayılı kanunun hükümlerine uygun olan 
bit cevabın arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi
256 9 - V I - 1939
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Arzuhal verenle- 

¡25 rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
: oturdukları yer   I . • r, •

2182 Hüseyin Faik Balcı. ! Toplanmış ve veril- 
2297 Ziraat vekâleti pa- rrıemiş çavuş ıııaaş- 

•muk isi âh istasyonu larınm tediyesi, 
asistanı.

I Nazilli.

ı

4301 Abdullah Dal. 3323 sayılı kanunun
4534 Cümhuriyet mahal- 3 ııcü maddesinin 
■1302 lesi. kendisi hakkında da
4535 Plümer. i  tatbiki ile altı aylık 

Haşan Hüseyinoğlu. i  muvazzaf hizmete tâ- 
Kumlar mahallesin- bi tutulması, 
de.
Plümer.

ı 1933 - 1934 senelerinde askerlik hizmetini ya- 
| parken alamadığı müterakim çavuşluk maaşla- 
ş rından 23 liranın posta makbuzu mukabili ad- 
| resine gönderilmesini isteyen Nazili ide Pamuk 
! ıslah istasyonu asistanı Hüseyin Faik Balemin 
| arzuhali encümenimize havale edilmekle Millî 
j Müdafaa vekâletine gönderilmişti.

(»elen cevabda: Arzuhal sahibinin süvari 45 
| ııci alaydan alacağı olub ikinci süvari tümeııince 
: düyun ilmühaberine bağlanan yirmi lira için bu 
i  kerre tanzim kılınan 2 - V II - 1937 ve 2/2006 sayılı 
| tediye emrinin Çorluda Kor komutanlığı emrine 
i gönderildiği ve alacak sahibine tediyesinin temi- 
| ni için mezkûr komutanlığa emir verilmiş olduğu 
; bildirilmektedir.

Bu suretle dileğinin yerine getirilmiş olduğıı- 
i  ıııın arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

257 9 - VI - 1939

Tuııcelinin Pülümür kazası halkından 1330 
doğumlu Hüseyinoğlu Hasaıı, ve Memedoğlu 

l Abdullah Dalın, Encümenimize havale -edilen ar
zuhallerinde, Tunceli vilâyeti halkından olub 

| 1316 - 1335 (dahil) doğumluların saklı yoklama 
kaçağı ve bakayanın askerlik işlerinden dolayı 
görecekleri cezaların affolunacağı ve muvazzaflık 

i hizmetlerinin altı aya indirileceği hakkındaki 
âmir bulunan 3323 sayılı kanunun 3 ııcü madde
sinin kendileri hakkında da tatbiki ile altı aylık 
muvazzaf hizmete tâbi tutulmalarını istemekte
dirler.

Bu arzuhaller Millî Müdafaa vekâletine gönde
rildi.

' Gelen cevabda : 330 doğumlu Hüseyin ile Ab- 
dullahın Tunceli halkından olduğu için 3323 sa- 

! yılı kanun mucibince 6 ay muvazzaf hizmete tâbi 
tutuldukları bildirilmektedir.

Bu suretle dileklerinin yerine getirilmiş oldu
ğunun arzuhal sahihlerine anlatılmasına karar 

i verildi.
Karar No. Karar tarihi

258 9 - V I-1939
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Arzuhal verenle
rin «idi, sanı ve 
oturdukları yer 

Memed Ramazan ve 
arkadaşları .
Bucak nahiyesinin 
Kellehan köyünde. 
Siverek.

ısB8f[iıq p3qnz.ıy | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Harap köylerini tek
rar inşaya jandar
maca mümanaat edil
diğinden şikâyet.

Siverek kazasının Bucak nahiyesinin Kelle
han köyünden köyünden Memed Ramazan, Eyüb; 
ve Osman Bedri köyünden Hızır, Ramazan 
E büzer ve Koçali imzalarile Yüksek Reisliğe çe
kilen telgrafta bu iki köy ahalisinden 60 haneye 
yakın halkın, mahallî jandarmasınca köylerinin 
yapılmasına müsaade edilmemesi yüzünden, yer
siz, yurdsuz bir halde şurada burada kaldıkların
dan bahsolunarak mülkiyet haklarını istimalden 
cebren menedenlere ve mesken masuniyetlerine 
tecavüz edenlere karşı kanunî muamelenin yapıl
ması istenilmektedir.

Bu telgraf Dahiliye vekâletine gönderilmişti. 
Vekâlet, Jandarma umum kumandanlığından key
fiyeti sormuş ve kumandanlıktan gelen cevabı en
cümenimize tevdi etmiştir.

Bu cevabda; Bucak nahiyesine bağlı Mozraa, 
Kelehaıı ve Nikit köylerinin askerî harekât esna
sında tahribata uğradığından gayet harab ve 
taşlık bir m in takada kâin olan bu köylerin hal
kının civar köylere yerleştirildiği, bu üç köyün, 
sarb ve arızalı yerlerde kurulmuş olmalarından, 
ötedenberi şakavet yatağı halinde bulundukları, 
ve halen üçer, beşer hanelik kalan bu köylerin 
tekrar tesisinde bir fayda olmadığı, bu mm taka
da araziye sahib olanların arazilerini sürü]» ek
mekte oldukları ve buna hiç bir vesile ile, mâni 
olunmadığı bildirilmekte ve eşkıya yuvası olan 
bu üç köyün ihyası halikındaki telgrafın da takib 
edilmekte bulunan şakilere mensub olanların teş- 
vikile çekildiği ilâve edilmektedir.

Dahiliye vekâletinden muhavvel -Jandarma 
umum kumandanlığının yerinde görülen bu ceva
binin telgrafta imzası olan Memed Ramazan ve 
arkadaşlarına, anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

259 9 - V I -1939

3251 | Münire.
3746 Aksaray et meydanı 

Tomrukçu sokak 19 
No. lu evde şehid 
Saffet anası. 
İstanbul.

İnhisarlar beyiyele- j  Umumî harbde ikinci kolordu, beşinci fır-
rinden dağıtılan ik
ramiyeden kendisine 
de verilmesi.

ka, 13 ncü alayda asker iken şehid düşen 307 
doğumlu Saffetin anası Münire, encümenimize 
havale edilen arzuhalinde, inhisarlar beyiyele
rinden her yıl şehid analarına dağıtılan ikra
miyelerin, mülkiye mütekaidlerinden olan koca
sından bağlı 300 kuruş maaşı olduğu ileri sürü-
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. i Arzuhal verenle- 
55 j rin adı, sam ve 

i oturdukları yer
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

lerek, kendisine verilmediğinden şikâyet etmek
te ve yüz lira maaş alan bir şelıid paşanın ana
sı bu ikramiyeyi aldığı halde mülkiye müteka
idi kocasından üç lira maaş alan bir şehid aııa-

j j 

i
iI j

I
i

..........|— - r .......................................i
3031 ı Ali Galip. | Vazife esnasında ma-
3186 Bolaman nahiyesinin lûl kaldığından yar- 

; Kabakdağı köyünden dım edilmesi hakkm- 
I Muradoğlu. da.

Ordu.

sına mezkûr ikramiyenin verilmemesi madelete 
uygun olmadığından işlemiş ve işleyecek olan 
bu hakkının kendisine verilmesini istemektedir. 
Keyfiyet Millî Müdafaa vekâletinden sorulmuş- 

I tu. Gelen cevabda:
1485 sayılı kanunun 4 ncü maddesi şehidin 

; maaşa hak kazananlarını şehid yetimi saymak
ta olduğuna göre, oğlu şehid Saffetten aylık 
bağlanmayan Münirenin bahsolunan kanun mu
cibince şehid yetimi addile kendisine beyiye ik
ramiyesi verilmesine imkân olmadığı bildiril- 

j mektedir.
1845 sayılı kanuna göre arzuhal sahibine be- 

! yiye ikramiyesi verilmesinin mümkün olmadığı- 
; na ve keyfiyetin kendisine anlatılmasına karar 
1 verildi.

Karar No. Karar tarihi

260 9 - V I -1939

Harbi umumide 332 senesinde Istalyonos <;e- 
¡ tesinin imhası vazifesinde yaralaıııb malûl kal- 
i dığı, Maliye vekâletindeki evrakının tedkikinden 
j anlaşdacağından, mesibuk hizmetlerine ve vazife 
j uğrunda malûl ve işe yaramayacak bir hale düş

müş olmasına karşılık mühtacin tertibinden Jıa- 
lile mütenasib bir tahsisat verilerek ailesile bir
likte düştüğü sefaletten kurtardmasrnı isteyen 
Ordunun Bulaman nahiyesinin Kabakdağı kö
yünden Ali Galibin arzuhali Encümenimize ha
vale edilmekle Maliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen cevabda : mahallinden gönderilen hiz
met cedvcline nazaran, ne 1325 tarihli eski teka- 
üd kanununun ve ne de 1683 saydı yeni tekaiid 
kanunu hükümlerine göre adı geçen Ali Galibe 
bir maaş bağlanmasına imkân mevcud olmadığı 
gibi böyle ücretle istihdam edilibde her hangi bir 
sobeble malûl kalanlara mühtacin tertibinden 

I veyahud başka nam ve şekiller altında tazminat 
verilmesini mümkün kılabilecek ayrıca bir hü-
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küm mevcud olmadığından bu dileğin yerine 
getirilemeyeceği bildirilmekte idi.

Bu cevab üzerine Maliye vekâletinden salâhi- 
yetli bir memur encümenimize davet edilerek iş 
beraberce tedkik edilmişti. Bu defa Maliye ve
kâletinden bu meseleye dair gelen 6 - V  - 1939 ta
rihli tezkerede aynen (Bulvadinde çetelerin ten
kili hususunda yararlıklar gösteren ve müsademe 
esnasında malûl kaldığı anlaşılan ve maaşlı hiz
meti olmadığından hakkında 1683 saydı tekaüd 
kanununun hükümlerine göre mumelc yapılama
mış olan Ali Galibe izhar olunan arzuları veç
hile masarifi gayri melhuza tertibinden 300 lira 
ikramiye verilmesi hususunda 3 - IX  - 1938 ta
rihli tezkeremizle yapdan teklif 8 - IX  - 1938 ta
rihinde îcra Vekilleri Heyetince kabul edilmiş
tir) denilmekte olduğundan, dileğinin bu suretle 
yerine getirildiğinin arzuhal sahibine anlatılma
sına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

261 9 - V I -1939

3141 Hüseyin Hüsnü Kü- 
3307 çüka.

, Set Başı ipekçilik 
i caddesinde (41) No.

lu evde, 
j Bursa.

Terfih zammı veril
mesi.

29 - VT11 - 1928 tarihinde Zonguldak sorgu 
hâkimliğinden tekaüd edildiğini ve düçar oldu
ğu romatizma hastalığından dolayı Malûl oldu
ğundan malûllerin terfihine dair olan 2355 sa
ydı kanun hükümlerinin kendisi hakkında da tat
bik edilerek terfih edilmesini isteyen Bıırsada! 
mukim Hüseyin Hüsnü Küçiikanın arzuhali-bi- 
dayeten Adliye vekâletine tevdi edilmiş ve alınan
19 - X  - 1937 tarih ve 81/26 saydı cevabda:

Dilekçe de bahsedilmek istenilen 2355 sayılı 
kanunun, 1683 saydı kanunun meriyetinden ev
velki hükümlere göre tekaüd edilib 551 sayılı 
kanun mucibince terfih zammı almakta olan ma
lûl subay ve askerî memurların terfih zamları
nın bir misli arttırdmasr hakkmda olduğu, ve 
arzuhal sahibinin ise askerî bir memuriyette bu
lunmadığı gibi malûliyeti hakkmda da bir mu
amele geçmiş olmadığı bildirilmektedir.

551 saydı kanun mucibince terfih zammı al
makta bulunan subay ve memurini askeriyenin 
terfih zamlarının bir misli arttırılması hakkın-
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I da'ki 3255 sayılı kaııuıı hükmünün arzuhal sa- 
I hibinin vaziyeti ile alâkası olmıyacağından 
| mezkûr kanun hükümlerinden istifade ettiril

mesine kanunî imkân bulunmadığının dilek 
sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2965 j Hatice Şayan.
3119 j Yeni mahallede Fı- 

| rin «okak 11 No. da. 
ö lü  Gl. Haşan Feh
mi zevcesi.
Beşiktaş - İstanbul.

Murisi ve Gl. Haşan 
Fehmi kızı Hasene 
tarafından aleyhine 
ikame olunan dava 
hakkında.

262 9 - V I - 1939

Kocası, ölümünden beş sene evvel, kendisi
ne bakmak üzere Istanbuldaki muhtelif emlâ
kini yazı ile üzerine ferağ ettiğini, Defteri ha- 
kani idaresince bu ferağın kuyudata işaret edil
diğini ve kocasının ölümü üzerine Defteri ha- 
kaniye müracaatla kendi namına tapularını da
hi aldığını, ve fakat bilâhare ölü kocasının kı
zı tarafından aleyhine dava ikame edilerek, 
her ne kadar bidayeten mahkemece lehinde ka
rar ittihaz olunmuş ise de, Temyiz mahkemesi
nin lehinde olan bu kararı bozduğunu ve mah
kemenin kararında ısrarı üzerine tekrar Tem
yizce bakılan davanın heyeti umumiyece nak- 
zedildiğini ve bu suretle kararın katiyet kes- 
betmesi üzerine büyük bir gadre uğradığını ve 
kanunsuz bir muameleye maruz kaldığını ve tapu 
idaresinin yanlış muamelâtından büyük zarar
lara duçar olduğunu tafsilen anlatan ve bu za
rarın kanun dairesinde her hangi bir şekilde 
tazmini suretile hakkının temin edilmesini iste
yen Beşiktaşt.a mukim Hatice Şayan Tanrıseve- 
rin encümenimize havale edilen arzuhali Adli
ye vekâletine gönderilmişti. Alman cevabda: 

Haşan Fehmi Paşa kerimesi Hasene tarafın
dan Hatice Tanrıseven aleyhine 1327 senesinde 
İstanbul İkinci hukuk mahkemesinde ikame edil
miş olan Haşan Fehmi Paşaya aid emval ve 
emlâkin teslimi davasının cereyan eden muha
kemesi neticesinde ittihaz olunan hüküm Tem
yiz mahkemesince müteaddid defalar bozularak 
iade edildiği ve neticede Temyiz mahkemesi Umu
mî heyetinin bozma ilâmı dairesinde muamele 
ifa edilmiş olduğu bildirilmekte ve arzuhalde 
ileri sürülen şikâyetin yersiz olduğu ilâve edil
mektedir.
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Malıkenıe der eca andan geçerek Mahkemei 
temyiz Umumî ¡heyetince de tasdik edilmiş bu
lunan bir büküm hakkında 311 sayılı Meclis 

; kararı mucibince encümenimizce yapılacak mu-
■ amele olmadığının dilek sahibine anlatılmasına 

karar verildi. . , -

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal hulâsası J Encümen kararı ve ne sebebden v erildiği

1479
1558

Haşan Valçmknya. 
Dava vekili. 
Tercan.

Tercan hâkim veki
linden şikâyet.

263 9 -V I  -1939

Tercanda eski dava vekillerinden Oflu Ha
şan Y alçıııkayanın kazada baro olmadığından 
ve ruhsatiyeli dava vekili de bulunmadığından ka
nunun verdiği salâhiyete binaen ve usulüne tevfi
kan tanzim olunmuş vekâleti haiz olduğu halde 
mahkemeye girmekten men ve aid olduğu vekâleti 
kabulden imtina eden Erzurum mahkemesi mülâ- 
zimlerinden iken Tercan kazası hâkimliğine tayin 
edilmiş olan Celâlin bu hareketinden ve hüsnü 
niyetle hareket etmediğinden şikâyeti havi arzu
hali encümenimize havale edilmekle Adliye ve 
kâletine gönderilmişti.

Alman 14 - V III  - 1937 tarihli ve 70/32 sayılı 
cevabda: şikâyet olunan hâkim Celâlin muvakkat 
salâhiyetle Tercana gönderilmiş bulunduğu ve şi
kâyet olunan hâdisede davacı vekili Haşan Yal- 
çınkayanm vekâletname ibraz etmidiği halde hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 67 nci mad
desi gereğince muamele yapılmıyarak müddei ve
kiline tebligat icrasından sonra dava arzuhalinin 
iptaline karar verilmesi ve baro olmayan ve üç 
dava vekili bulunmayan yerlerde herkes dilediği 
kimseyi tevkil edebileceğine göre müşteki Haşan 
Yalçınkayanın vekil sıfatile davalara kabul olun
maması doğru görülmediği ve hâkimler kanunu
nun 87 nci maddesine tevfikan bu cihetlerden hâ
kim Celâlin inzibatî muameleye tâbi tutulduğu ve 
diğer ihbarların teeyyüd etmemesi sebebile baş
kaca tayini muameleye mahal görülmemiş bulun
duğu bildirilmektedir.

Vaki ihbar üzerine vekâletçe yapılan tedkikat- 
ta kanunsuz hareketi görülen hâkim hakkında in
zibatî muamele ifa edilmiş olduğundan ve diğeı*
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! ihbarların ise teeyyüd etmemiş olduğu anlaşddı- 
ğıııdcn encümenimizce başkaca yapılacak muame
le olmadığnın arzuhal sahibine nlatdmasına ku
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

264 9 - V I -1939

Reis
Girestm

M. M. 
Aydın 

A. Menderes

Kâtib 
Samsun 
M .Ulaş

Bolu
Lûtfi Gören

Bursa 
Nevzad Ayas

Çorum 
İV. Kayaalp

Denizli Gazdanteb Grümüşane Kırşehir Ordu Samsun
T ahir Berkay M. Şahin Ş. Erdoğan Dr. Yusuf Z. Somer Dr. Vehbi Demir N. Frat

7 . B. M. M. Matbaa»



Devre : VI T. B. M. M.
A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ

İçtima : F.

HAFTAL I K  KARAR CEDVELI

— « 8  Sayı : 7 i * —

2 - \  - 1939 Pazartesi
a

!  ¡1 s- 
<
3573
3767

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Emine Gökmen. 
Karacakaya köyün
den Ahmed karısı. 
Kalecik.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

6 çocuklu ve 80 ya
şında olduğundan ik
ramiyesinin verilme
si.

345 , Selâlıatl iıı Tan.
3205 Tren memuru Uzun

köprü fen memuru.

Belediyenin hakkını 
vermediğinden şikâ
yet.

Kaleciğin Karacakaya köyünden Emine Gök
men arzuhalinde 6 çocuklu ve 80 yaşında oldu- 

! ğuııdan kendisi gibi altı çocuklu olanlara ikra
miye verilmekte olduğu ve fakat çok fakir o l
duğu ve müteaddid makamlara müracaat ettiği 
halde kendisine verilmediğinden bahsile peri
şan haline merhameten mükâfatının verilmesini 
istiyor.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletine gön
derilen bu arzuhale gelen cevabda : Arzuhal sa
hibinin 1936 yılında vaki müracaatının vekâletçe 
kabul olunarak mükâfatının verilmesi için sıra
ya konduğunun ve sırası gelince mükâfatının 
verileceği ancak bu kabîl 'mükâfatlandırılarak 
çok çocuklu anneler sayısı fazla ve tahsisatı az 
olduğu için henüz 1932 senesinde müracaat 
edenlere sıra geldiği bildirilmekte, ve arzuhal 
sahibinin de müracaat tarihine göre sırası gel
diğinde parasının adresine gönderileceği ilâve 
olunmaktadır.

Vekâletin bu cevabının arzuhaline karşılık 
olarak Emine Gökmene anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

265 16 - VI - 1939

Barem kanunu meriyete girdiği tarihe ka
dar 27 sene Hükümet ve hususî bütçelerden al
dığı maaşlardan tekaüd aidatım verdiğinden 
ve kanunen 32 senelik Devlet memuru olduğu 
halde belediyenin hakkını ketmettiğinden ve 
ailesi efradının nafakasını kesmek istediğinden 
şikâyet yollu Uzunköprüde Selâlıettin Tanın



Yüksek Reisliğe çektiği telgraf Encümenimize 
havale edilmekle Dahiliye vekâletine gönderil
mişti. Alman cevapta:

Selâhattin evvelce bulunduğu Tapu ve ka
dastro umum müdürlüğündeki vazifesinde te- 
kaüdlük müddetini doldurmadığı cihetle kendi- 

! sine yanlız ikramiye verilerek alâkasının kesil
diği ve malûliyetinin tahakkuk etmesi üzerine 
belediyedeki son hizmetine mukabil memur ve 
müstahdemleri nizamnamesinin 40 ııcı maddesi 
mucibince üç maaş nisbetiııde ikramiye veri
lerek 933 senesi haziranında belediye meclisi 
kararı ile memurin kadrosundan çıkarıldığı ve 
bu tarihten sonra da fen memuru istihdam edil
mediği ve belediyeden başkaca istihkakı olma
dığı Edirne vilâyetinin işarına atfen bildiril
mektedir.

Bu muamelede kanuna uygun olmayan bir 
cihet görülememekle Dahiliye vekâletinin ceva
bının arzuhaline karşılık olarak Selâhattine an
latılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarih i

j| Arzuhal verenle-
g j® rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
% oturdukları yer

2909 Necib Okaner. | Tekliflerinin Emlâk i
3058 İbret sokak No. 4 /2  ve eytam bankasmca | 

| Karşıkaya - îm ir kabul edilmesinin j 
ı temini.

266 1 6 - V I -1939

î¡mı irde Karşıyakada oturan Necib Okaııer, 
encümenimize havale edilen arzuhalinde, Emlâk 
bankasına olan borcuna karşılık munzam temi
nat, istenmesi üzerine bankaya ipotek ettiği bağ
larının, borcunu ödeyemediği için, yeminli ehli 
vukuf 35 bin lira kıymet takdir ettiği halde, 
müzayede neticesinde 3 500 lira gibi bağların bir 
senelik geliri mikdarında olan bir para mukabi
linde bankanın uhdesinde kaldığından ve borcu
nu 15 senede müsavi taksitlerle ödemek ve borç 
tamamen ödeninceye kadar mülkiyeti bankanın 
uhdesinde kalmak şartile bağların işletmesinin 
kendisine verilmesine dair yaptığı müracaatın bir 
çok borçlulara yapılmasına ve emsali çok olması
na rağmen, reddedildiğinden bahsile bağları ken
disinin çalışıp işletmesi ve bankaca yapılacak ilâç 
ve amele masraflarının banka elile satılacak mah- 

! sul bedelinden alınarak bakiye gelirin de borca 
! mahsul) edilmesi ve borç ödeninceye kadar bağla

ntı mülkiyetini bankanın uhdesinde kalması gibi 
i bankaca hiç. zarara mutasavver olmayan teklifi-
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¿T Arzuhal verenle- 
§j|  rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
&. oturdukları yer ,

3947 ('. Ercisath. Âdil cevaz nahiycsi-
4163 Belediye reisi. ııin tekrar kaza ha-

Adilcevaz. liııe getirilmesi.

3916 tlya Arditi. Dosyasının tedkikile
4130 Bahçeciler hamnda hakkında haksız ola-

12/8 No. da sabık rak verilen kaydının
avukatlardan. barodan silinmesi ka-
lzmir. ; rarmın kaldırılması.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

nirı bankaca kabul edilmesinin teminine karar 
verilmesini istemektedir. Bu arzuhal Ziraat ve
kâletine gönderilmiştir.

Mezkûr vekâletin cevabımı merbut olan Em
lâk bankası umum müdürlüğünün bu mesele bak
landaki yazısında vaziyet tafsil ve tasvir olun
duktan sonra, Necib Okanerin borcunun yirmi 
iki bin küsur lira olduğu halde bağların 1937 vr- 
lr hasılatı olan 43 çuval üzümden ve 33 çuvalının 
satışından hâsıl olan meblâğın 620 liradan ibaret 
olduğuna göre borca nazaran pek cüzî olan bu 
gelirle 22 000 küsur liranın ödenmesine imkân gö
rülemediği gibi başkaca teminat da gösterilme
mekte olduğu cihetle teklifin kabul edilmemiş 
olduğu bildirilmektedir.

Emlâk bankasının umum müdürlüğünün bu 
miitaleası muvafık görülmekle arzuhaline karşı
lık olarak Necib Okanere anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

267 16 - VI - 1939

Belediye reisi C. Ereisat.li imzasile Yüksek 
Reisliğe çekilen ve Encümenimize havale edil
miş olan telgrafta İktisadî, coğrafî noktai nazar
dan ve nüfusunun civar kazaların bir coğun- 

j dan fazla olmasından Adilcevazm 1926 sene- 
; sinde nahiyeye kalbedilmesinde isabet olmadığı 
i Ve bu yüzden, halkın müteessir ve sızlanmakta 
; olduğu ileri sürülerek nahiyenin tekrar kaza ha- 
; litıe getirilmesi istenmektedir. Bu telgrafname 

Dahiliye vekâletine gönderilmişti. Gelen cevab- 
j da : Bütçe mülâhazası dolayısile Adilcevaz na

hiyesinin kaza haline konulmasına imikân bulun - 
onadığı bildirilmektedir.

Vekâletin bu cevabının telgrafına karşılık 
i olarak dilek sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarih i

; 268 16 - V I -1939

İzmir avukatlarından iken 1340 senesinde 
, neşrolunan avukatlık kanununun tatbiki sırasm- 
j da garaz neticesi sui şöhret sahibi olduğu ileri 

sürülerek barodan kaydinin terkin edildiğinden 
: ve bu suretle emrazı akliyeden muztarıb karısile
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44 Hamicl Dönmez. Şimdiye kadar bir 1
45 Bayburtlu. <;ok vazifelerde, Millî 

Safa otelinde mücadelede büyük 
Ankara. yararhkalar göstere

rek, Milis Binbaşılı
ğına da terfi ettiğin-

j den ve şimdi zaru
rette kaldığından 
nakdî mükâfat veril- | 
mosi.

beraber seııelerdenberi sefalet içinde bulundu
ğundan bahsile dosyasının tedkikile hakktnda- 
ki bu haksız kararın refini isteyen llya Artidi- 
nin arzuhali Adliye vekâletine gönderilmişti.

Cielen cevabda; llya Arditinin, avukatlık ka
nununun muvakkat maddesine tevfikan manevi 
şartlar bakanından İzmir barosundan kaydinin 
silinmesine karar verilmiş ve vaki itirazı da va- 
rid görüLmeyerek hakkındaki bu kararm kesbi 
katiyet ettiği bildirilmekte ve vekâletçe bu hu
susta yapdacak bir iş görülmediği ilâve edil
mektedir.

Bu vaziyet karşısında ve hakkında verilen 
kararın kesbi katiyet ettiği anlaşılmakla Encü
mence tayini muameleye mahal görülmediğinin 
arzuhal sahibine anlatılmasına karar verilmiş
tir.

Karar No. Kara r ta ri hi 
269 1 6 - V I -1939

Vatanın kara günlerinde parasını sarfederek 
ve hayatını istihkar ederek çalıştığından ve Şeyh 

: Eşref isyanına 135, Ümraniye isyanına 165 ve 
! Ermeni harbine 517 gönüllü efrad toplayıb gö- 
j tiirdüğünden ve istiklâl ve altın tayyare madal

yaları ve milis binbaşılığı ile taltif edildiğinden 
! ve fakat sefalete düştüğünden bahsile açlık kâ

busundan kurtarılması için elindeki vesikaların 
tedkik edilerek münasib görülecek mükâfatm 
verilmesini isteyen Bayburtlu Haıııid Dönmezin 

arzuhali Encümenimize havale edilmekle Millî 
Müdafaa vekâletine gönderilmişdi.

(¡elen cevabda; milisler arasında arzuhal sa
hibinin adına tesadüf edilmediği gibi vatanî 
hizmetler mukabili bütçeye konulmuş bir tahsi
satın da nıevcud olmadığı ve tekaüd maaşı ala
bilmesi için ise vaziyetinin 408 saydı kanuna uy
gun olması icab ettiği bildirilmekte olduğun
dan ve evvelce vaki müracaatı üzerine Encüme- 
nimizce 26 - 1 - 1936 tarih ve 156 sayılı karar ve
rilmiş olduğundan ve bu arzuhali evvelki di
leğini tekrardan ibaret bulunduğundan Encüme
ni mizce yapılacak bir muamele olmadığına ve 
evrakın hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
270 16 - V I -1939

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği



Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
H Arzuhal verenle- 
g j® rin adı, sanı ve 

i oturdukları yer
‘2765 1 T ahir Özokrur.
2909 Paşa mahallesi Yay 

meydanı caddesi 1/1 
No. lu evde.

I Eski polis.
Feriköy - İstanbul.

3638 Mustafa Sıtkı Erbay- I Az olan tekaüd ay-
3840 kal. : "lığı ile geçinemedi-

| Salihli mahkeme Baş- : ğinden tekrar bir va-
! kâtibliğinden müte- I cifeye tayin edilmesi. I 

kil id.
Basmane civarında ı

' Gaziler mahallesinde j
: Mahmudun 186 nu- | 

maralı evinde.
İzmir.

ı

İstanbul .Emniyet, direktörlüğü polis memur- 
larmdan iken bir çakı meselesinden 5 - 11 - 1935 
de polis divanınca ihraç edilmiş ise de yapılan 
muhakemesi neticesinde beraet ettiğini memuri
yete tekrar alınması için Devlet şûrasına vaki 
müracaatının müruru müddet bakımından red
dedildiğinden halbuki müdürler encümeninin ka
rarını tebellüğ ettiği tarih 14 - V - 1935 ve bu 
karara karşı Devlet şûrasına yaptığı itirazın ta- 
ı-ihi| ise İN - V - 1935 olduğuna göre kararın teb- 
liğile itiraz arasında ancak dört gün geçtiği için 
itiraz müddetini geçirmiş sayılamayacağından ve 
ve evrakının Şûraca muhakkak iyi tedkik edil
memiş olacağından bahseden ve yanlış verilen 

| Şûra kararının düzeltilmesini isteyen Feriköyde 
eski polis Tahir Özokurun arzuhali encümeni
mize havale edilmekle Dahiliye vekâletine gön- 

| deril mişti.
(¡elen cevabta: Meslekten ihracını mucib olan 

suçtan İstanbul Asliye birinci ceza muhakeme- 
! »ince beraetine karar verildiği1 anlaşılmış ise de 
j idari noktadan verilen kararın kesbi katiyet et- 
j miş bulunmasından ötürü memuriyetinin iadesi- 
| ne imkân görülemediği bildirilmektedir.

Dahilîye vekâletinin kanuna uygun görülen 
i bu cevabının arzuhaline karşılık ol a rakı Tahir 
j Özokııra anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

271 16 - VI - 1939

! Salihli mahkeme başkâtibliğinden mütekaid 
Sıtkı Erbaykal, Encümenimize hava edilen ar
zuhalinde, 1 6 - V -  1928 senesinde kendi arzu- 
sile tekaüd edilmiş ise de bilâhare müracaatı 
üzerine eski maaşı olan 14 lira üzerinden Salihli 

I mahkemesi başkâtibliğine tayin edildiğini ve
1 bu vazifede üç seneden fazla hizmetten sonra 

tekrar talebi üzerine ve sene zammı suretile 
tekaüd edildiğini ve fakat eline geçen 18 lira 
30 kuruştan ibaret tekaüd aylığile geçinemedi- 
ği için tekrar bir vazifeye tayinini istediği halde 
bu sefer tayin edilemiyeceği cevabı verildiğinden 
ve 65 yaşma kadar çalışmak hakkı olduğun

dan bahsile kendisine iş verilmesini istemektedir. 
Keyfiyet Adliye vekâletinden sorulmuştu.

Mahkemede hakkın- j 

da isnad edilen su
çundan beraet kazan
dığından tekrar me
muriyetine alınması. ı



Arzuhal verenle-'
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Bekir Ünaldı ve Me- 
med.
Tabak esnafı namına. 
İv ayseri.

' Alman cevapta; bıı gibilerin tayinlerinin ma
hallî Adliye encümenlerine aid olduğundan key- 

i fiyetin Manisa müddeiumumiliğinden sorulduğu 
ve emekli Sıtkının istediği memuriyetlere eh 1 i- 

| yeti haiz bulunmaması, ve yeni harflerle el ve 
: makine ile yazıyı süratle yazamaması, ve ayni 

zamanda bu vazifelere orta mekteb ve lise me- 
| zunlarınm alınmakta olması hasebile Sıtkının 

istediği memuriyete alınmadığının Encümen 
i mazbatasında yazılı olduğu Manisa müddeiumu- 
| miliğinden cevaben bildirilmiş olduğu cihetle 
i işte bir kanunsuzluk görülmediği beyan olun

maktadır.
Eııcümenimizce kanuna uygun görülen vekâ- 

î letin bu cevabının arzuhaline karşılık olarak 
| emekli Sıtkıya anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ııe sebebdeıı verildiği

272 16 - VI -193!)

Elde mevcud derile- | Kayseri debbağ esnafından Bekir Ünaldı En- 
riııi işlemek üzere cümenimize havale edilen arzuhalinde, beledi- 
debağhanelerin yx- | yenin debbağhaneleri kasaba haricine çıkarmak 
kılma kararının infa- i  teşebbüsünde bulunduğu ve kendilerine yer 
¿ınnı tehiri. j göstermeden binalarını yıktırmağa başladığı-

j nı bildirmekte ve elde mevcud derilerini işle- 
! mek üzere hediııı 'kararının infazının altı ay 
! tehirini istemektedir.
| Keyfiyet Dahiliye vekâletine yazılmıştı. Alı- 
; naıı cevabda : Arzuhal sahibinin daha önce ve- 
i kâlete verdiği arzuhal üzerine keyfiyetin mahal

linden sorulduğu ve adı geçen debbağhaneniıı 
i ışelıir dahilinde bütüıı halkın umumî sıhhat ve 

istirahatini ihlâl eylediği görülmekle meıı ve 
i izalesi ve şehir plânındaki mahalle nakli için, 
; umumî lnfzıssıhha kanununun 274 ncü madde* 

. i sine göre vilâyet hıfzıssıhha meclisince karar 
: verilmiş. Vilâyet idare heyetile Sıhhat vekâle

tince de onaylanmış olduğu ve kendilerine yer 
gösterilerek nakilleri için mühlet verildiği halde 

! maili inhidam olan bu yerlerde çalışmalarına de- 
; vam etmekte İsrar eylediklerinden kararın tat- 
' bikine zaruret hâsıl olduğu ve işte bir kanunsuz

luk bulunmadığı bildirilmektedir.
Vekâletin kanuna uygun görülen bu cevabı-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer

nm arzuhaline karşılık olarak Bekir Ünaldıya 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

273 16 - V I -1939

3183 Hamdi Kuşçuoğlu. 
3350 İstinaf azalığından 

mütekaid.
Maraş.

Kazanç vergisinden 
muaf tutulması.

Maraş istinaf mahkemesinden mütekaid Kıiş- 
çuoğlu Hanıdinin encümenimize havale edilen 
arzuhalinde, 76 yaşında olduğu halde ayda on 
lira gibi çok az bir para ile tekaüd edilmiş oldu
ğundan maişet tazyikile arada dava vekilliği 
yapmak istemiş ise de Maliye memurlarının 
oturduğu veııinin vergisini ölçü tutarak 43 lira 
kazanç vergisi tahakkuk ettirdiklerinden bahsilo 
kazam; vergisi kanununun ¡5 ııcü maddesinin 12 
ııci fıkrasına muhalif olan bu muamelenin düzel
tilmesini ve mezkûr fıkra mucibince kazanç ver
gisinden muaf tutulmasını istemektedir

Bu arzuhal Maliye vekfdetino gönderilmişti, 
(¡elen cevabda; Maliye memurlarınca arzuhal sa
hibi hakkında tatbik olunan muamelenin kanunî 
sebebleri izah olunmakta, ve arzuhal sahibinin 
bu mesele hakkında Devlet şûrasına açtığı dava
nın Şûraca reddedildiği bildirilmektedir.

Şûra kararı mevctıd olan bu dileğin eııcüıııc- 
nimizee veriııc getirilmesine 803 sayılı Meclis ka
rarı mâni bulunduğunun arzuhal sahibine anlatıl
masına karar verildi.

Karar No. Karar tarilı i

274 16 -V I  -1939

3590
3784"

3665
3869

II â bil Bozatlı ve ar. 
Develi.

Emvali met r ukeden 
taksitle ve yüksek f i
yatla satın aldıkları 
inalların* fakruhalleri 
dolayısile tediyede 
müşkülât çekdiklerin
den, taksit müddetle
rinin uzatılması, fa
izlerinin aranılmama-

Develiden Halil Bozatlı arkadaşları ile yine 
Develiden Gençoğlu Hüseyin Yıldız ve arkadaş
larının Yüksek Reisliğe sundukları iki arzuhal 
Encümenimize havale edilmekle Maliye vekâ
letine gönderilmişti.

Arzuhal sahihleri, emvali ıııetrukeden, ih
tiyaçları sebebile ve taksitli olmasına aldana
rak ve birbirlerine rekabet sahikasile hesabsız 
harekt neticesinde hakikî kıymeti olan tesbit 
kıymetinden kat kat fazlaya çıkararak satın 
aldıkları bu malların taksitini ödeyebilmek için 
ellerindeki servet ve sermayeleri yok etmek su- 
retile vermeğe çalışmakta iseler de perişan
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Arzuhal verenle-1 

ğ rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer

4578 Remziye Gençer. Hakkı olan ikrami- 
4890 Ölü İsmail karısı. Ak- yenin verilmemekte 

köprü İsviçre hanı olduğundan şikâyet, 
karşısında Alanyalı 

Mahmudun 109 No. lu 
evinde.

! Ankara.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

dürdüklerinden bahsile bu borçların tahsili için 
! yapılmakta olan icraî takibatın durdurulma- 
ı sini, taksit müddetlerinin uzatılmasını, aslını 
{ ödeyemedikleri bu borçların faizlerinin ara- 
j mim amasını ve müzayedeye esas olan kıymet 
i  üzerinden gayrimenkullerin bedellerinin alınma- 
j  sıtır istemektedir.

Maliye vekâletinden gelen cevabda, arzuhal 
1 sahihleri, Hâzineden satın aldıkları gayrimenkul 

bedellerinden mütevellid taksit borçlarının mi- 
i adında vermediklerinden dolayı haklarında 

Tahsili emval kanunu hükümlerine göre taki
batta bulunulmasının ve bu husustaki icraî ta
kibatın kanuna aykırı olmadığı ve bu gayı-imen
kullerin taksitleri esasen 2222 ve 3031 sayılı 

, kanunlarla tecile tâbi tutulmuş olduklarından 
| miadmda ödenmeyen taksitler için faiz alnı- 
i  ması da kanun iktizasından bulunmuş oldıı- 
i ğundan bu borçların tekrar taksite raptına, fa- 
! izlerinin aranılın amasına ve sa tış bedellerinden 
| sarfı nazarla müzayedeye esas olan kıymet üze- 
| rinden bedellerinin tahsil edilmesine dair di- 
! leklerin tervicine kanunen imkân bulunmadığı 
1 bildirilmektedir.

Mevcud kanunî mevzuata göre dilekleri hak- 
: kında Encümence yapılacak bir muamele bu- 
: Ilınmadığına ve Maliye vekâletinin kanuna uy- 
; gıın olan bu cevabının dilekçilerine karşılık 

olarak arzuhal sahihlerine anlatılmasına karar 
! verildi.

Karar No. Karar tarihi

275 16 - V I -1939

28 nci topçu alayı sınıf 5 kamacı İsmail eşi 
llemziye (¡ençer, encümenimize havale edilen ar
zuhalindi', 35 sene bir çok harplere iştirak şartile 
fasılasız hizmet eden kocasının 14 - VI - 1934 ta
rihindi' tekaüdlük talebinde bulunduğunu ve fa
kat İS - VII - 1934 tarihinde vefat etmesi üze
rine tekaüdlük muamelesinin durdurulduğu ve 
tasdiki âliye iktiran etmediği ve bu sebeble de 
hakları olan ikramiyenin kendilerine verilmemek
te olduğunu anlatarak haksız olan bu muamele
nin düzeltilmesine karar verilmesini istemektedir.

Bu arzuhal Millî Müdafaa vekâletine gönde-
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer

‘2982 İzzet Acar ve ar. 
3136 Uise talebesi. 

Denizli.

Tahsillerine devam 
edebilmelerinin temi
ni için Muğlada bu
lunalı amcalarının 
meniuriyet i n in Deniz- 
li merkezine nakli.

' filmi.şti. (¡eleıı ccvabta; vaziyet tasvir edildikten 
sonra 1683 sayılı kanunun 58 ııci maddesi ve 
3 ncii madde hükmüne ¿yöre tekaüdlüğü tasdiki 
âliye iktiran etmiş olub alamadan ölenlerin ik
ramiyesi ailesine verilmesini âmir olub mevzuıı- 
ba-lıs meselede ise tekaüdlük muamelesi tasdiki 
âliye iktiran etmemiş bulunduğu cihetle ikranıi- 
yeiıiıı ailesine verilmesine kanunî imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Kanuna u.vjîun görülen vekâletin bıı cevabı
nın arzuhaline karşılık olarak Remziyeye anlatıl
masına. karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
276 16 - VI -1939

Denizli lisesi talebelerinden ii<; kardeş, izzet 
Acar, Nuri Acar ve Necmettin Acar encümeni
mize havale edilen arzuhallerinde. Vekiller He
yeti kararile 1936 senesinde ailece Denizliye nak
ledildiklerini ve bu aileye Şaııılı köyünde toprak 

' verilmiş olduğu için babalarının ve ailelerinin 
1 Denizliye 25 kilometre mesafede olan bu köyde 

oturmak ve kendilerinin de Denizlide lisede tahsi
le devanı etmek zaruretinde bulunmaları lıasebile 
Denizlide barınacak yerleri olmadığından Muğ
lada bulunan amcalarının Denizli merkezine 

nakli temin edilecek olursa, evvelce Karsda olduğu 
gibi, kendisinin yanında barınabileceklerindeıı 
ve tahsile devam imkânı bulacaklarından balı- 
sile tahsile devam maksadile vaki niyazlarının 
kabulünü istemektedirler.

Arzuhal, Maliye vekâletine gönderilmişti. Ge
len cevabda, arzuhal sahihlerinin Denizliye 
naklini istedikleri amcaları Derviş Acarın on 
lira maaşla Muğla vilâyeti merkez tahsil kât ib
lisine tayin edilerek 12 - VI - -937 tarihinde işe 
başlattırıldığı ve bu aileye bu suretle yapılan yar
dımı bütün ailenin şükranla karşıladığı ve başka
ca yardım talebinde bulunmadıkları mahallî va
liliğinden alman yazıya atfen bildirilmektedir.

Maliye vekâletinin bu cevabından arzuhal sa
hihlerinin başkaca bir dilekleri olmadığı anlaşıl
dığından keyfiyetin İzzet Acar ve kardaşhırına 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
277 Ki - V I -193!)
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rt Arzuhal verenle- 
g j® rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
<; oturdukları yer
3057 | Niyazi ve Halici. ! İstanbul Belediyesi- 
3217 İstanbul Halk oto- niıı otobüs işletmek 

Misleri. teşebbüsünün tehiri
Neftsendikat. i  olmadığı takdirde el-
Benzin istasyonu. ! lerindeki malzemenin 
Taksim - İstanbul. maliyet fiatı üzerin-

1 den Belediyece satın 
alınması.

2447 Ali Riza Paksoy. Tekaüd maaşının te-
2547 Cebelibereket mahke- kaüde şevki tarihin-

mesi azalığından e- deki kanuna göre de-
, mekli. ğ i l ; mahkemece bera-

4924 Keşla cad. 7 No lu at ettiği tarihte meri 
5119 ove 'bitişik evde. i olan mevzuata göre
5°7l"! ^ ara '̂ tahsisi.

Encümen kaı*arı ve ne sebebden verildiği

İstanbul Halk otobüsleri Niyazi ve Halil im- 
zasile Yüksek Reisliğe sunulub Encümenimize 
lıavale edilen arzuhalde, İstanbul belediyesinin, 
evvelce aldığı şehirde otobüs işletmek imtiyazı
nı filen kullanmak istediği, bunun için Avru- 
padan uzun vadeli borçla otobüs tedarik etmek 
ve bunların-gümrük resminden istisnaları için 
Hükümetten müsaade etmek gibi teşebbüs ve te
maslarda bulunduğunu öğrenmekle endişeye 
düştükleri, çünkü bunca emek ve azim, feda
kârlık ve masraflarla kurdukları otobüs işlet
me işine yatırdıkları sermayenin, bu teşebbüs ta
hakkuk ettiği takdirde, mahvolacağı cihetle 
belediyenin bu teşebbüsünün tehiri olamadığı 
takdirde ellerindeki malzemenin belediye tara
fından maliye hesabı üzerinden satın alınması 

; taleb olunmaktadır. Dahiliye vekâletine, göıı- 
ı derilen bu arzuhale gelince : İstanbul belediye

since otobüs işletmsi için henüz icraata geçilmiş 
olmadığı ve bu imtiyazın kullandacağı zaman be- 

i  lediyece Dahiliye vekâletine ayrıca malûmat 
| verileceği İstanbul belediyesine atfen bildiril

mektedir.
Dahiliye vekâletinin bu cevabının arzuhalle

rine karşılık olarak Halil ve Niyaziye anlatıl- 
i masına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

278 16 -V I  -1939

Maraşda Cebelibereket mahkemesi ağalığın
dan mütekiad Ünyeli Ali Rıza Paksoy, Encü
menimize havale edilen iki arzuhalinden birisin
de. encümenimizin 1241 saydı kararına litiraz 
etmekte, diğerinde ise tekaüd maaşmın, teka
üde şevki tarihindeki kanuna göre değil; mah
kemece beraet ettiği tarihte meri mevzuata gö
re tahsisini istemektedir.

A li Rıza Paksoy arzuhalinde, encümenimizin 
1241 sayılı kararmı değiştirmeyi mucib kanunî 
bir sebeb gösteremediği cihetle karara vaki iti
razının varid görülmediğine; tekaüd maaşının, 
tekaüde şevki tarihindeki kanuna göre tahsisi 
suretile hakkında tatbik edilen muamelenin ise 
mevzuata uygun ve yerinde olduğuna ve keyfi-
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3794
4004

3824 , 
4034

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı vo ııo sebebden verildiği 
oturdukları yer  

! yetin kendisine anlatılmasına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

Akif Zoptur. Tekaüt! kanununun
Dilküşa mahallesinde. 43 veya 26 ncı mad- 
Tosya. delerinden istifade

ettirilmesi.

Mustafa Demir. Malulen tekaüdlüğe :
Eski tahsildar. şevki veya ikramiye
Beyşehir. verilmesi veyahud

muayenesinin icrasile i 
hizmete elverişli gö- ! 
rüldüğü takdirde tek-1

279 16 - V I -1939

Tosya Maliye ineni urlarından iken l(i sene 
hizmetten sonra 1333 tarihinde istifa eden ve beş 
senedir açıkta iken Heyeti sıhhiveoe yapılan mu
ayene neticesinde maluliyetine dair tanzim olu
nan raporla Maliye vekâletinden, tekaüd karvunu- 
nun 43 ncü veya 26 ncı maddeleri mucibince veril
mesi lnznngelen tekaüdive veya ikramiye istemiş 
ise de hakkında mezkûr kanunun 43 ncü mad
desinin tatbik edilıniyeceği bildirilmiş okluğun
dan bahisle Maliye vekâletinin tatbik ettiği bu 
muamelenin kanunsuz olduğunu iddia eden Tos- 
yada eski Maliye memurlarından Akif Zoptu- 
ruıı arzuhali encümenimize havale edilmekle Ma
liye vekâletine gönderilmiştir.

Arzuhal sahibinin memuriyetten int'ikâki pek 
çok zaman evvele raei olduğu ve aradan sene
ler geçtiği halde memuriyetle irtibat tesis et

memiş olduğu cihetle bilâhare m a lûleıı tekaüdlük 
talebinin yerine getirilebileceği ve hakkında 
1683 numaralı kanunun 43 ncü maddesinin tatbik 
edilebileceğine dair kanunî bir hüküm nıeveud 
olmadığı ileri sürülmekle ise de bu cevaba ek 
olarak yine Maliye vekâletinden 7 - VI - 1939 
tarihinde 94618, 24/16300 sayılı ile encümenimi
ze gönderilen tezkerede, ahiren Büyük Millet 
Meclisince kabul olunan 1041 sayılı karar mu
cibince arzuhal sahibinin hizmet müddetine 
göre tekaüdlüğüniin yapıldığı ve 1264 lira ik
ramiye tahakkuk ettirilerek istihkak varakası
nın Tosya malmüdürlüğüne gönderilmiş oldıığıı 
bildirilmektedir.

Dileği yerine getirilmiş olan arzuhal sahibi
ne keyfiyetin bu suretle anlatılmasına karar ve
rildi.

Beyşehirde eski tahsildar Mustafa Demir, En
cümenimize havale edilen arzuhalinde, 12 sene 
Mâliyede ve bir sene de hususî muhasebede tah
sildarlıkla muvazzaf iken gözlerinin rahatsız
lanması üzerine yapılan muayenesinde oııda dört 
rüyeti kaybettiğinden malulen tekaüdlüğünü iste-
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rar bir memuriyete 
iadesi.

359C Enver Hüsfer. , Kocasından bağlanan
3789 Merhum süvari mira- maaşa sonradan M.

layı Hüseyin Hüsnü M. Vekâletn<*e ilâve
karısı. edilen 7096 kuruş
Taşkasab Mehter so- maluliyet hakkının
kak No. 4 verilmesinin temini. 
Aksaray - İstanbul.

iniş ise de red cevabı aldığı için istifaya mec
bur kaldığından ve Maliye vekâletine tekaütlüğe 
şevki veya ikramiye verilmesi veyahudda muaye
nesinin i a m ile  neticede hizmete elverişli görül
düğü takdirde tekrar bir memuriyete iadesi ta
lebini havi verdiği a rzuhale ınüsbet cevab ala ma
diğindim bahsile S ııüt'us ailesile düştüğü sıkın
tıdan kurtarılmasını istemektedir.

Bu arzuhal Maliye vekâletine gönderilmişti. 
Gelen son cevabda : Meclisçe kabul edilen 1041 
sayılı karar mucibince Mustafa Demirin teka
ütlüğünün yapılarak hizmet müddetine göre ta
hakkuk ettirilen 588 lira ikramiyeye a id istih
kak varakasının 9 - II - 1939 tarihli ve 2456 sa
yılı tahriratla Beyşehir malnıüdürlüğüne gönde
rilmiş olduğu bildirilmektedir. Dileğinin bu su
retle yerine getirilmiş olduğunun arzuhaline ce
vab olarak Mustafa Demire anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarilıi

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

281 1 6 -VI -1939

îstanbulda Aksarayda Enver Hüsfer, Encü
menimize havale edilen arzuhalinde, merhum ko
cası süvari miralayı Hüseyin Hüsnüden bağlanan 
maaşına, kocasının bilâhare tebeyyün eden ma- 
Ifıliyetiııe binaen Millî Müdafaa vekâleti tekaüd 
şubesince 14 - V  - 1935, ilâve edilen 7096 kuru
şun Divanı muhasebatça vize edilmediği halde 
de ayni vaziyette bulunan merhum General Emin 
yetimlerine bu ilâvenin verilmekte olduğundan 
bahsile tekaüd şubesinde mahfuz evrakının celbile 
tetkikini ve neticenin karara bağlanmasını iste
mektedir. Bu arzuhal Millî Müdafaa vekâletine 
gönderilmişti. Gelen cevabda : Filhakika nıir- 
alây Hüseyin Hüsnünün ölümüne vazifeden nıü- 
tevellid bir hastalığın sebeb olduğu tahakkuk 
etmiş ise do, mumaileyh tekaüd edildiği tarihten 
dört sene sonra vefat etmiş olduğundan, bu gi
biler hakkında 1683 sayılı kanunun 46 ncı mad
desinin tatbiki, Divan heyeti umıımiyesinin 
20 - X II - 1936 tarih ve 86778 - 2819 sayılı ka- 
rarile foddedilmiş olduğu bildirilmekte ve ce
vabda arzuhalde bahsolunan General Emin ye-



Arzuhal ı

-  13 -
Arzuhal verenle-1 

jj rin adı, sanı ve Arzuhal mılâsası Encümen kararı ve ııe sebebden verildiği 
oturdukları yer

timlerinin meselesine de temas olunarak, bunla
rın müracaati üzerine Başvekâletçe 46 ncı mad
denin tefsiri Meclisten istenmiş ise de maddenin 
muhtacı tefsir bulunmadığı tesbit edilmekle adı 
geçen General Emin yetimlerine de 46 ncı mad- 

; deden maaş verilmediği ilâve edilmektedir.
Millî Müdafaa vekâletinin serdettiği karnini 

sebebi eri ıı arzuhaline cevab olarak Enver Hüs- 
* i fere anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

282 16 - V I - 1939

1969 Emine. Küçük olduğu için Istanıılda Fatihte At pazarı Turşucu Halil
2081 Atpazan Turşucu müracaat enlemediğin- sokağında 13 numarada misafir Hinine, encüme-

11 alil sokak No. 13 den kesilen yetim ma- ilimize lıavale edilen arzuhalinde, babası borazan 
: evde misafir. aşının iadeten tah- çavuşu şehid Salihden yetim maaşı almakta iken
1 Fatih - İstanbul. sisi. ; baba anasının ölmesi üzerine hamisiz kaldığı ı-

dan, ve yaşının küçüklüğü sebebile maaş almak 
‘ için müracaat edemediği için kesilen maaşının 

iadesini ve ölen baba anasile kardeşinden mün
hal kalan maaşların da kendisine tahsisini taleb 
etmiş ise de bu talebinin kabul edilmediğinden 
şikâyet etmekte 325 tarihli Askerî ve mülkî te- 
kaüd kanununun 20 nci maddesi hilâfına yapr- 
laıı bu muamelenin düzeltilmesini istemektedir.

Bu arzuhal Millî Müdafaa vekâletine gönde
rilmişti. Gelen cevab üzerine mezkûr vekâletten 
salâhiyetli bir memur encümene davet olunarak 
izahat alınmış ve vekâletten gelen ikinci tezkere 
de okunarak işin icabı1 görüşülmüştür.

Kmineııin, maaş almakta iken, ademi müraca
atı dolayisile 333 senesinde maaşı kesilmiş ve 
anası Makbule tarafından, kesilen bxı maaşın 
iadesi için - IX - 1341 tarihinde müracaat 
edilmiş ise de Kinine bundan evvel, yani 21 - VI- 
1341 tarihinde evlenmiş olduğundan ve bu se
bebden müracaat tarihinde yetim maaşına istih
kakı bulunmadığından Millî Müdafaa vekâlotiıı- 

I ce talebinin reddedildiği anlaşılmıştır.
Vekâletin* yapılan bu muamelenin 325 tarihli 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 20 nci mad
desi hükmüne uygun olduğuna ve dileğinin ye
rine getirilmesine kanunî imkân olmadığına ve
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rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası! Encümen kararı ve ne sebebden verüdiği 

<  oturdukları yer
3784 | i keyfiyetin Emineye anlatılmasına karar verildi.

^992 Karar No. Karar tarihi

283 16 - V I - 3939

Osman. 28 senelik hizmetine
Selimiye Ma. İbra- mukabil ya tekaüde
him sokak No. 8 ev- şevki veyahud iknı-
de. mi ye ile taltifi.
Eski vilâyet odacısı.
İzmir.

28 senelik hizmetine mukabil ya tekaüde şev
ki veyahud da ikramiye ile taltifinin İzmir 
llbaylığı vasıtamle Dahiliye vekâletine yaptığı 
müracaata ne tekaüde şevkine ve ne de ikrami
ye verilmesine imkân bulunmadığı cevabı ve
rildiğinden bahsi le bunca sene hizmetten sonra 
alil ihtiyar ve fakir halinde bu dileğinin ye
rine getirilmesi suretile sefaletten kurtarılma
sını istiyen İzmir vilâyeti eski odacısı Osmanııı 
arzuhali Encümenimize havale edilmekle Da
hiliye vekâletine gönderilmişti.

(îelen cevabda: Osmanııı filî hizmeti teka- 
üdlüğüne müsaid olmadığı gibi tazminat veril
mesini icab ettiren kanunî bir durum da bulun
mayan adı frecen hakkında muamele tayinine 
imkân hâsıl olmadığı bildirilmekte idi.

Encümenimiz, bu cevabı kâfi görmiyerek 
Dahiliye vekâletinden salahiyetli bir memurun 
davetine karar vermiş ve Encümene gelen Da
hiliye vekâleti Sicil ve muamelât umum müdürü 
Kazıl özelçiden icab eden izahatı dinlemiştir.

Dahiliye vekâletinin Fazıl Özelimin encü
mende beyanatım teyid eden son 8 - VI -1939 
tarihinde 65 yaşını bitirerek hükmen mütekaid 
vaziyetine gireceğinden mezkûr tarihten sonra 
1683 sayılı kanunun 26 ııcı maddesine tevfikan 
muamele ifasını bir arzuhal ile Vekâletten is
tediği takdirde hizmet müddetine göre kendi
sine tazminat verilerek ilişiğinin katı kabil ola
bileceği bildirilmekte olduğundan arzuhal sa
hibinin, 65 yaşını dolduracağı 13- VII - 1939 ta
lihinde, Dahiliye vekâletinin işarı mucibince, 
bir arzuhalle mezkûr Vekâlete müracaat etmesi 
lüzumunun ve müracaatı takdirinde dileğinin 
yerine getirileceğinin, kendisine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

284 16- VI - 1939
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Azime.
Abbasağa mahallesi. 
Selâmlık caddesi 32/
1 n ıımaralı evde. 
Beşiktaş - İstanbul

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Kocasından bağlan
mış olan yetim maa
şının kesildiğinden 
sikâvet.

2790
2935

Habibe.
Süleyman kızı. 
Yeşilde pilavcı so
kak No. 3 
Bursa,

Istanbulda Beşiktaşta Yüzbaşı ölü Bekir ka
rısı Azime, Encümenimize havale edilen arzuha
linde, kocasından bağlanan 71 kuruş aylığı al
makta iken bunun kesildiğinden ve sefalette 
kaldığından bahsile kesilen aylığının tekrar 
bağlanmasını istemektedir.

Bu arzuhal M. M. Vekâletine gönderilmişti. 
Gelen cevabda : Azime kocasından 71 kuruş ay
lık almakta iken, oğlu topçu teğmen Memedin 
Haydarpaşa hastanesinde ecelile ölmesi üzerine, 
kendisinin dileği mucibince bu ölen olğlundaıı 
yüz kuruş aylık bağlanmış ve kocasından almak
ta olduğu aylığın bu sebeble kesilmiş olduğu ve 
oğlundan almakta bulunduğu aylığında, kanu
nuna tevfikan on seneliği birden verilerek alâ
kasını katedildiği bildirilmekte ve bu dileğinin 
yerine getirilmesine kanunî imkân bulunmadı
ğının, müracaati üzerine kendisine 20-N-1932 ta
rihide Beşiktaş askerlik şubesi vasıtasile tebliğ 
edilmiş olduğu ilâve olunmaktadır.

M. M. Vekâletinin cevabında ileri sürülen 
kanunî sebebler yüzünden dileğinin yerine geti
rilemeyeceğinin arzuhaline cevab olarak Azime- 
ve anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

285 16 - V I -1939

Babası şehid Süley- 
mandan bağlanıp son
radan kesilen maaşı
nın iadeten tahsisi.

Babası şehid Süleyıııandan Kırkkilise emva
linden verilmek üzere 1323 senesinde bağlanan 
50 kımıs maaşın 15 sene verilmekte devam edil

dikten sonra bazı manialar dolayısile almağa 
gidemediğinden ve bu sebeble maaşının kesil
diğinden bahsile kimsesizliği ve sefaletini anla
tan ve maaşının iadesini isteyen lîıırsada şehid 
Süleyman kızı Rahibenin arzuhali encümenimi
ze havale edilmekle Millî Müdafaa vekâletine 
gönderilmişti.

Gelen cevabda; arzuhal sahibine 1323 sene
sinde muhtacin tertibinden ayda 50 kuruş maaş 
tahsis edildiği ve bu maaşın 1336 senesine ka
dar verildiği ve mezkûr sene muvazenei umu
miye kanununun 23 ncii maddesi mucibince 
muhtacin tertibinden olan maaşların bütçeden 
çıkarılması üzerine Habibeııin de maaşının ke
silmiş olduğu bildirilmekte ve adı geçenin muh-



— 16 —

hulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği
jg . Arzuhal verenİe- 
g £  rin adi, sanı ve Arzuhal 
«İ oturdukları yer

3602 Salih Behçet. İstiklâl mücadelesi
3796 Samuray. esnasında ölen baba-

llariciye \r. konso- sına şehidlik paya si
solösluk ve muhtelit verilmesi, 
hukuk dairesinde.
Ankara.

! taeiıı tertibinden istediği maaşın bağlanmasına 
i imkân olmadığı ilâve edilmektedir.

I>u vaziyet karşısında encümence yapılacak 
muamele olmadığına ve Millî Müdafaa vekâleti
nin İni cevabının arzuhaline karşılık olarak Ha- 
bibeye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

286 16 -V I -1939

Hariciye vekâletinde Salih I leh çel Samuray 
im/asile Yüksek Reisliğe sunulan ve Küçümeni
mize havale edilen arzuhal Millî Müdafaa vekâ
letine »önderi bilişti.

(¡elen cevab üzerine icabı görüşüldü:
Arzuhal sahibi, babası 13 ııcii Kafkas 

fırkası tabur kumandanlarından binbaşı İhsa
nın. İstiklâl savaşında cebhede hastalanarak ar
kadaşlarının kolları arasında cephe gerisine 
getirildiğini ve oradan sevkedildiği Kastamonu 
hastanesinde vefat ettiğini ve fakat o zaman bir 
muamele noksanı olarak şehid payesi verilme
diğinden şimdi hiç bir maddi talebi tazammun 
etmemek şartile sırf bütün harplere iştirâk et
miş olan babasının ruhunu şadetmek maksadile 
babasına şehitlik payesinin tevcih edilmesini is
temekte ise de, merhum binbaşı İhsanın İstiklâl 
mücadelesinde hastalanarak hastanede öldüğü 
ve şehid rütbesinin ihrazı ancak düşman kar
şısında ve düşman ınermisile vefat etmiş bulu
nanlara münhasır olduğu Millî Müdafaa vekâle
tinden gelen cevabda bildirilmekte olduğundan 
dileğinin yerine getirilmesine kanunî mevzuatın 
nıüsaid bulunmadığını Salih Behçet Samuraya 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

287 16 -V I -1939

3584 Melike Bumin. i  Malûl subaylara ve- , İstiklâl harbi malûllerinden 1. - I  - 1937 1a-
3778 Hatboyu mektubçu j rilmekte olan terfih | rihinde ölen yüzbaşı Kdibin dört, sekiz ve on 

sokak No. 2 : zammının bir misli ! yaşlarında üç kızı namına Melike Bumin iıııza-
Bakırköy - İstanbul. \ arttırılması 3255 sa- } sile 'ı iiksek Reisliğe sunulup encümenimize ha-

■ ydı kanundan kendi- | vale edilen Arzuhal Millî Müdafaa vekâletine 
lerinin de istifade | gönderilmişti, (¡elen cevab üzerine icabı görü- 

i i ettirilmesi. i şüldii:
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3717 I Yasdıkaya köyü. 
3922"! muhtarı.

I Ereğli - Konya.

Köylerinin Ereğliden 
alınarak Ulukışlaya 
bağlanması.

71 ! Sezai Pulcu.
74 P. T. T. Müdürlüğü 

j Posta muavinliği şef
lerinden, 

i  İstanbul.

Dilsiz olan çocuğu
nun İzmir Sağır ve 
dilsizler mektebine 
alınması.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Bu arzuhalde Melike Bumin ve kardeşleri, 
551 sayılı kanuna göre malûl subaylara veril
mekte olan terfih zammını bir misli arttıran 3255 
sayılı kanundan kendilerinin de istifade ettiril
mesini istemekte iseler de, babalarının 1 - I - 1937 
tarihinde vefat etmiş olduğuna ve 3255 saydı 
kanunun ise 23 - V I - 1937 tarihinde intişar etmiş 
bulunduğuna göre, bu kanun hükümlerinin geri 
götürülmek ve makable teşmil etmek suretile di
leklerinin yerine getirilmesine kanunî imkân 
mevcud olmadığının dilek sahihlerine anlatılma
sına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

288 16 - V I -1939

Yasdıkaya muhtarı ve azalan, Encümenimize 
havale edilen arzuhallerinde köylerinin Ereğ- 
liye olan mesafesinin dokuz saat olmasına mu
kabil Ulukışlaya dört saat mesafede bulunması 
ve İktisadî, ziraî, tabiî bütün icabların da köy
lerinin Ulukışlaya bağlanmasını zarurî kılmak
ta olduğundan bahsile kırk haneli ve 200 nü
fuslu olan köylerinin Ereğliden alınarak Ulu- 
kışlaya bağlanmasını istemektedirler.

Bu arzuhal Dahiliye vekâletine gönderilmişti. 
Çelen cevapta: Zamanla daha iyi görüşlü ka
rarlar verilebilmesi için fek ve ilhak işlerinin 
dört senede bir yapılmasının Vekâletçe prensib 
olarak kabul ve keyfiyetin vilâyetlere de ta
mim edilmiş olduğu cihetle bu dileğin 1940 yı
lında incelenil) karara bağlanacağı bildirilmek
tedir.

Dahiliye vekâletinin bu cevabının arzuhalle
rine karşılık olarak Yasdıkaya muhtarı ve aza- 
1 arına anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

289 16 - V I -1939

İstanbul posta müdürlüğünde Sezai Pulcu, 
Encümenimize havale edilen arzuhalinde, dilsiz 
olan çocuğunun İzmir Karşıyakada sağır ve dil
sizler mektebine alınması hakkında mekteb mü
dürlüğüne ve Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâ-
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:

3334 | Ömer Necib ve ar. j istimlâk kanunlarına 
3505 Orta mahallesinde. | riayet edilmeksizin 

| Gevaş. ı medarı maişetleri o-
j lan tarlalarının orta- 

dan kesilmek suretile 
yola çevrildiğinden 

I şikâyet.

Encümen kararı- ve ne sebebden verildiği;

letine verdiği arzuhallere aldığı cevablarda ¡müs- 
temirren ihtimalden bahsedilmesinin mağduriye
tini mucib olduğu dermeyan ile çocuğun bu yd 
dilsizler mektebine yerleştirilmesi neye müte
vakkıf ise bunun teminini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletine gön
derilen bu arzuhale gelen cevabda, ahiren sağır 
ve dilsizler mektebinden alman yazıda bu ço
cuğun bu sene mektebe alınacağının bildirilmek
te olduğu yazıldığına göre dileğinin bu suretle 
yerine getirildiğinin arzuhaline karşdık olarak 
Sezai Pulcuya bildirilmesine, karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

290 16 - V I -1939

Gevaş- kazasında Ömer Mecid ve kardeşi en
cümenimize havale edilen arzuhalinde sahih ol
dukları ve ailelerinin maişet medarı olan tarla
larının ortadan kesilmek suretile yola kalbedil- 
diğini halbuki bu tarlanın iki başında iki yol 
daha mevcud olduğundan bu üçüncü yola hiç ih
tiyaç bulunmadığı halde bu işi kaza kaymaka
mının keyfî bir hareketi olmakla beraber istim
lâk kanunlarına hiç riayet edilmediğinden ken
dilerine aslâ tebligat yapdmadığından bahsile 
tedkikat icrasını ve zarar ziyanlarının tazmin 
edilmesinin teminini istemektedirler.

Bu arzuhal Dahiliye vekâletine gönderilmiş
ti. Gelen cevabda : Müştekilerin zilyedi bulun
dukları tarlanın yola kalbi için menafii umumi
ye kararı mevcud olduğu 2497 sayılı kanuna tev
fikan yapılan istimlâk muamelesinde bir yol
suzluk bulunmadığı ve kendi namlarına tapu
ları bulunmamasından ve bu itibarla takrir ve
remediklerinden istimlâk bedelinin mezkûr 
2497 saydı kanunun 13 ncü maddesine göre Van 
Ziraat bankasına tevdi edildiği ve takrir muame
lesinin ikmalinde' kendilerine verileceği Van vi
lâyetinin işarına atfen bildirilmektedir.

Dahiliye vekâletinin bu cevabının arzuhalle-
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Arzuhal verenİe-! 
f\  rin adı, saııı ve i Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 

oturdukları yer ,  ^  _J    
| rine karşılık olarak Necib ve kardeşine anlatd- 
| masına karar verildi.

Karar No. Karar tarih i

291 16 - VI - 1939

Reis
Giresun

/. Sökmen

M. M. 
Aydın

A. Menderes

Kâtib 
Samsun 
M. Ulus

Balıkesir Bolu Bursa
F. Tiritoğlu Lûtfi Gören N. Ayas

Kırşehir Ordu Samsun
Dr. Yusuf Somcr Dr. Vehbi Demir N. Fırat

!>•*«



T. B. M. M. Matbaası



4440
46«)

Devre : VI

T. B. M. M.
A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ

îctima : F.

H A F T A L I K  K A R A R  C E O V E L I

— «6 Sayı : 8 1^—

9 - X - 1939 Pazartesi
Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yor 

Şevket Menıl.
P. T. T. M. Hesab 
işleri memuru.
A likanı.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı vc ne sebebden verildiği

Z a tî harcırah ın ın  ve 
ri İm esi.

Aııkarada Posta telgraf memurlarından Şev
ket Meral, Encümenimize havale edilen arzuha
linde, 933 senesi şubatında Elâzığdan Aukaraya 
gelerek müracaati üzerine 16 mart 1933 de Pos
ta ve telgraf idaresinin Ankara başmüdürlü
ğünde münhal bulunan muhabere memurluğuna 
vekâleten ve 15 gün sonrada asil olarak tayin 
edilmesi üzerine o zaman alamadığı zatî harcıra
hını Meclisi Âliden çıkan 892 numaralı tefsire 
istinaden idareden istediğine ve harcırahının ta
hakkuk ettirilerek vize edilmek üzere Divanı 
muhasebata gönderildiğinde harcırah kararna
mesinin 23 ııcü maddesine tatbikan Divanca red
dedilmesine itiraz etmekte ve mezkûr madde
de memur vekâletinin muvakkat memuriyet ol
duğuna dair bir sarahat mevcud olmadığı gi
bi vekillerin, asil memurlar hakkına malik olduk
ları cihetle mütemekkin bulunduğu Elâzığdan 
Aukaraya da her hangi bir muvakkat vazife ile 
gelmiş olmadığından hakkında yapılan muamele 
kanunsuz olduğu ve halbuki 934 numaralı ita 
emri ile memur vekili Tacettine aid 35 lira har
cırahın verilmesi kabul edilerek ayni mahiyet
te iki mesele hakkında seyyan muamele tat
bik olunmadığını dermeyan etmektedir. P>u ar
zuhal Divanı muhasebata gönderilmişti : (¡elen
27 - V - 1939 tarih ve 1464 sayılı cevabda ; taf- 
sileıı zikredilen kanunî sebebler dolayısile arzu
hal sahibi Şevketin iddiası varid görülmüş ol
duğundan dileği üzere muamele ifası lüzumu 
Muhabere ve münakale vekâletine bildirilmekle 
beraber arzuhal sahibine de anlatılmasına karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

292 19 - V I -1939
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturduldarı yer

Mustafa Yürük. 
Cezaevinde mahkûm 
eski Emlâki milliye 
müdürü.
Balıkesir.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

Balıkesir A. Ceza 
m al ı k e m esin c e h ak - 
kında verilen mah
kûmiyet kararının 
kaldırılması.

4158
4383

Faik Songül.
Maçka Zğaıı - Oıbanî- 
ka köyünde. 
Yeııicami mahallesin
de mukim.
Lâdik.

Şelıid bahasından ma
aş istiyor.

Balıkesir ağır ceza mahkemesince hakkında 
kanunsuz olarak verilen beş sene on ay hapis 
hükmünün kaldırılması için dosyasının celbile 
Mecliste tedkikini ve İstiklâl harbindeki hizmet
lerinin, evvelki arzuhalinde isimlerini zikrettiği 
zevattan tahkikini ve Millî Müdafaa vekâletin
den askerî dosyasının celbile tedkiki ve iki ço
cuğu ile karısının Balıkesirde sefaletle can çe
kişmekte olduklarından keyfiyetin vilâyetten 
telgrafla sorulmasını ve sabit olacak bu acıklı 
vaziyete göre iztirab ve mağduriyetine niha
yet verilmesini isteyen Balıkesir hapishanesinde 
eski Emlâki milliye müdürü Mustafa Yürüğün 
arzuhali Encümenimize havale edilmekle ince
lendi.

Kanunî mevzuatın dileğinin yerine getiril
mesine mâni bulunduğuna ve Encümenimizin 
arzuhal sahibinin bundan evvelki dileği üzerine 
vermiş olduğu 1731 sayılı kararı değiştirmeyi 
mucib bir sebeb görülemediğinin arzuhal sahi
bine anlatılmasına lcarar verildi.

Karar No. Karar tarih i

293 1 9 - V I -1939

Babası şehid Musadan maaş tahsisi hakkın
da yaptığı müracaat neticesinde, müracaat tari
hi ile on sekiz yaşını bitirdiği tarih arasında 
geçen bir sene iki ay ve on günlük müterakim 
maaşın verilerek babasının şehadet tarihinden 
on sekiz yaşını bitirdiği tarihe kadar olan tek
mil alacağının verilmemesine itiraz etmekte olan 
Bildikte oturan şehid Musaoğlu Faik Şengiil, En
cümenimize havale edilen arzuhalinde, babası 
şehid düştüğü zaman süt emen bir çocuk oldu
ğunu, az zaman sonra anası da ölünce dünya
da tek başına kaldığını babasından bağlanacak 
yetim maaşları için müracaati gecikmiş ise kü- 
eiik, sefil ve kimsesiz olmasının bu teahlıura se
beb olduğunu ileri sürerek bu mazeretinin kubu- 
lile yetim maaşlarının bahsinin şelıadeti tarihin
den itibaren verilmesini istemektedir.

Bu arzuhal Millî Müdafaa vekâletine gönde
rilmişti. Gelen cevajbda: 3107 sayılı kanunun arzu
hal sahibinin dileğinin yerine getirilmesine mâni
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Ârzuİıal verenle- 
® rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 

oturdukları yer
bulunduğu bildirilmektedir. Filhakika 3107 sayılı 

! kanunun maddei mnhsusasında yetim maaşları 
j müracaat tarihini takib eden ayın başından iti- 
1 haren hesab edilib bağlanır denilmekte olduğu- 
| na göre dileğinin yerine getirilmesine kanunî 
| imkân olmadığının arzuhal sahibine bildirilme- 
i sine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

294 19 - VI -1939

774

5150
5517

Çolak Ahmed. 
ıvavalalı Muradoğlu 
Beyler S. No. 31 . 
İzmir - Bornııva.

Malûlivet. maaşı bağ-

Devrekli Arzuhalci 
İbrahim vc ar. 
Terakki, on temmuz 
ve Karaelmas ma
halleleri sakinleri na
mına.
Zonguldak.

Balkan harbinde Soroviçte aldığı yaranın ne
ticesi olarak, 1340 senesinde İzmirde tedavi edil
mekte olduğu Bahtiyar Bey hastanesinde bir 
kolunun kesildiğini ileri sürerek asker malûlü 
olan emsalleri gibi kendisine de maaş bağlamak 
s ur etile geçindirmekten aciz bulunduğu altı 
nüfusl ailesinin sefaletten kurtarılmasını iste
yen İzmirde Beyler sokağında Kavaklı Murad
oğlu Çolak Ahmedin arzuhali M. M. Vekâletine 
gönderilmişti. Gelen cevabda : arzuhal sahibi
nin .1340 senesinde ana vatana iltihak etmiş ol
duğu nüfus kaydinden anlaşıldığından dileğinin 
yerine getirilmesine kanunî imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Arzhal sahibi Ahmed Balkan muharebesin
den sonra Yunanlılarla yapdan 18 teşrinisani 
1329 tarihli muahedenin 4 ncü maddesi muci
bince üç senelik hakkı hiyarını kullanarak ana 
vatana gelmemiş ve Yunan tebaası olarak Kava- 
lada 11 sene kaldıktan sonra mecburî mübadele
ye tâbi olarak Türkiyeye gelmiş olduğundan 
kendisine malûliyet maaşı bağlanamayacağı hak- 
kındaki M. M. Vekâletinin cevabı yerinde görü
lerek kendisine bu suretle anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

295 19 - V I -1939

Senelerdonberi ba ta
pu sahih oldukları 
emlâk ve arazilerine 
istedikleri gibi tasar
ruf edemediklerinden 
ve arsaları üzerine 
belediyece bina in-

Zonguldağm Terakki, Ontemmuz ve Karael
mas mahalleleri ahalisinden yüzü mütecaviz imza 
ile Yüksek Reisliğe sunulub encümenimize havale 
buyurulan arzuhalde; şenel erden beri batapıı ma
lik oldukları emlâk ve arazilerine istedikleri gibi 
tasarruf edemediklerinden ve evlerini tamir ve 
arsaları üzerine bina inşasına müsaade talebi içiu
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

şaşına müsaade edil- I belediyeye vaki müracaatlarına «Bu verier ve 
inciliğinden şikâyet, j arsalar mülga Şûrayi devletin 132(5 tarihli bir 

i kararı mucibince memnu saha olduğundan izin 
I verilemiyeceği» cevabili* karşılandığından şayed 

bu ıuemnuiyet, arsaların altında kömür damarla- 
| rıııın mevcudiyetinden ileri geliyorsa, yarım asır- 
| dan beri işletilmekte olan bu damarlara şimdiye 
I kadar olduğu gibi, şimdiden s;;:ıra. da kendileri 
! tarafından bir zarar ikaı kabili tasavvur olına- 
| makin beraber bu yerler üzerine binlerce bina in

şa edilmiş iken, bir senedenberi tatbikına başla- 
I nan bu memnuiyetin tasarruf haklarını ihlâl ey- 
; İçmekte bulunduğundan bahsolunmakta ve ta

sarruf ve mülkkivet haklarının mahfuziyetinin 
j temini istenmektedir.

Bu arzuhal Dahiliye vekâletine gönderilmişti.
I («elen cevabda, arzuhal sahihlerinin şikâvet. ve • *
| müracaatlarına saik olan memnuiyetin mahiyeti 

ve sebebi hakkında hiç bir malûmat ve mütalea 
j dermeyan edilmeyip valmz keyfiyetin Şûrayi 
[ devlete intikal elmiş olduğu cihetle neticeye iııti- 
| zaren şimdilik yapılacak bir muamele olmadığı 
; bildirilmekle iktifa olunmakta idi.
! Bunun üzerine «örülen lüzuma mehili Dahili- 
; ye vekâletinden davet edilen salahiyetli memura, 
i işin Şûrayi devlete ne suretle intikal etmiş oldıı- 
! ğu sorulmuş ve vekâletçe Devlet şûrasından isti- 
j şarî mahiyette mütalea istenildiği öğrenilmekle 

bu mütalea ile beraber mülga Şûrayi devletin 
i bahsi geçen karart suret i getirt ilerek iııcelendik- 

te; kömür havzası dahilinde bazılarının Ilükû- 
| metten ruhsat almaksızın bir lakım çalılıkları 
| imar ve üzerlerine kulübe ve ev gibi ebniye iıışa 
| ettikten sonra tapuya raptını istedikleri, halbuki 
I bir takım arazinin bu suretle yeniden tapuya 
| raptının bilâhare müşkülâtı mucib olabileceği ile- 
| ri sürülerek bu hususta bir karar ittihazına 1326 
! tarihinde mahallince gösterilen lüzum üze- 
j rine, meselenin mülga Şûrayi devlete ha- 
ı vale olunduğu ve mezkûr şûrayi devletçe de 
| (Elyevm işlettirilen ocaklar ile mevcudiyeti 

fentten sabit olan kömür damarlarını havi arazi 
için mıntaka tayin ve tersim ettirilerek harita- 

i sından bir nüshasının Defteri hakanı nezaretine 
I ve bir nüshasının da mahallî Defteri hakanî ida-

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği



A
rz

uh
al Arzuhal verenle-

►S rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildi&i
oturdukları yer

i  resine itası ve bu harita dahilindeki arazi için 
badelizin kimseye imar suret ile sened verilme
mesi ve şimdiye kadar imar ve bilâsened tasar
ruf olunan yerler için de maden damarı zuhu- 

| runda maden dairesinin ruhsat sahibinin her haıı- 
j  gi cihetten olursa olsun ocak ve baca açarak iş- 
ı 1 etırıek salâhiyetini haiz olmak ve altındaki ma

dene tasarruf iddiasında bulunmamak şartile ve 
| bedelâtı misliyesinin ahzi suretile sened verilme- 
j si münasibdir) diye verdiği kararın Heyeti Vü

kelâca tasvib edilerek iradeye iktiran ettiği ve 
{ memnu saha meselesinin bu karardan çıktığı an- 
j laşdıyor.

Bu mesele hakkında Dahiliye vekâletince 
j Devlet şûrasının istişarî mütaleasına lüzum gö- 
! rülmesi üzerine Şûranın ikinci ve üçüncü daire- 
! lerince müştereken tanzim olunan mazbatada 
i (Belediye kanunu mucibince belediyenin bu 
: husustaki salâhiyetinin itiraz yeri olamazsa da 
! havzai falımiyenin hususiyetine binaen beledi- 
| yece ruhsat verilmezden evvel havzai fahmiye 
ı müdürlüğünün mütaleası alınmak iktiza edeceği 
i ve alınan cevab menfi çıkarsa sahihlerinin hıı- 
| kukunu teminen havzai fahmiye idaresince arsa- 
: nın istimlâki icab edeceği) mütaleası yazılmış 
j ise de Devlet şûrası umumî heyeti ; inşa ve tamir 
! ruhsatiyesi verilmesinde kanunda salâhiyete sa- 
! hib olan mahallî belediye reisliğinin havzai falı- 
; miye uıııum müdürlüğünün mütaleasına müraca

atı mevzu bir icaba müstenid görülmediği için 
! ikinci ve üçüncü dairelerin müşterek mazbata- 
j larmda yazılı ( Mütaleası alınmak iktiza eder) 
ı yolundaki katği ifadeyi (münasib olur) şekline 
i koymak suretile tasvib etmiştir.

İcabı müzakere edildi :
İnşaata ruhsatiye vermek mahallin belediye- 

| sinin salâhiyetlerinden olduğu yapı, yollar ka- 
; ııuııunda sarahaten zikredilmiş olmakla ve mev- 

zubahs meselede ise bu salâhiyeti takyid edecek 
! kanunî bir sebebin mevcudiyeti dermeyan edil- 
| memiş olduğu cihetle vaki olacak müracaatlara 
; yapı yollar kanununun hükümleri dairesinde 
j ruhsatiye vermek suretile arzuhal sahihlerinin di- 
} leklerinin yerine getirilmesinin mevzuatı kanu- 
| niyemiz iktizasından olduğunun Dahiliye vekâ-



3267
3437

2954
3108

Jetine bildirilmekle beraber keyfiyetin arzuhal 
sahihlerine de anlatılmasına karar verildi. "

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve j Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
oturdukları yer I
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Muşta faoğlu.
Ali Onbaşı.
Şeyh Osman mahalle
sinde Bahbağı kö
yünde mukim.
( îankırr.

Tckaüdliiğünüu ya- i Ali onbaşı dilekçesinde : Tuzla muhafaza me- 
■pı iması. muru iken yeni Türk harflerini bilmediği için

i vazifesinden çıkarıldığı ve on bir sene on bir 
ay ve on bir gün hizmet müddeti olduğundan 

i  bahsile tekaüd edilmediği ve halbuki yirmi ,se- 
î neye yakın hizmeti sebkettiğinden bu hakkının 

mahfuz tutulmasını istemekte ve vaki istilâm 
i üzerine Gümrük ve inhisarlar vekâletinden alı- 
ı nan 31 -  X II  -  1937 gün ve 18352/368 sayılı ee- 
! vabnamede : 1683 sayılı kanuna tevfikan yirmi 
! beş sene, maaşlı hizmet etmemiş olduğundan mu- 
j maileyhe tekaüd maaşı verilemediği ve her ne 
! kadar beş sene de ücretli hizmeti varsa da 3028 
! sayılı kanunun meriyetinden evvel hizmetine ni- 
| hayet verilmiş olması sebebile bu hizmetinin de 

tekaüd hesabına idhalile tekaüd edilmesi veya- 
lıud ikramiye verilmesi imkânı bulunamadığı 

! ve okuyub yazma bilmediğinden vazifesine ia
de edilemediği bildirilmektedir.

İş düşünüldü : Bahsedilen kanunlar dairesin
de tekaüd maaşı veya ikramiye verilib veril me- 

: yeceğinin tayin ve takdiri salâhiyettar kanunî 
i ımercilere a id olduğundan dilek sahibi ile vekâ- 
I let arasındaki ihtilâfın doğrudan doğruya Bü- 
j yük Millet Meclisine arzına mesağ olmadığının 
i ve okuyub yazma bilmeyenlerin vazifeye tayin 
| edilemeyeceği halikındaki vekâlet cevabının ka- 
! nunî olduğunun dilek sahibine anlatılmasına ka- 
I rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

297 19 - V I -1939

Zehra.
Yıldız sarayı kapıcı
sı Hüseyin el il e. 
İstanbul.

Evlendikten ve koca
sı da, öldükten sonra 
şelıid oğlundan kesi
len maaşının tekrar 
bağlanması.

Her iki oğlunun da umumî luırbde şelıid ol
duğundan ve bunların yalnız birinden maaş tah
sis edildiğinden evlenınesile bu maaşın da kesil
diğinden ve kocasının da öldüğünden ve 62 yaşın
da olduğundan bahsile şehid olgundan kesilen bu 
maaşının tekrar bağlanmasını isteyen Zehramn
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! dilekçesi encümenimize lıavale edilmekle M. M. 
i vekâletine gönderilmişti.

Gelen karşılık okundu vc müzakere edildi. 
1683 saydı kanunun meriyetinde dul kalan- 

j hıra numaralı Yüksek Meclis kararı veçhile 
j hu oğlundan evvelce aldığı maaşnım iadeten bağ- 
I lanmasına imkân olmadığının: ve dilekçesinde |
I bahsettiği şelıid ikinci oğlundan maaş bağlanma- 
j ması hususuna gelince, evvelce kendisine maaş 
| tahsisi edildiği için iki taraftan maaş bağlannıa- 
j sına mevzuatın ıııüsaid bulunmadığının arzuhal 
j sahibine anlatılmasına karar veıildi.

Karar No. Karar tarihi

j  i Arzuhal verenle-1 i

2!)8 19 - VI - 193!)

3211
3381

İzzet. ( 
Çay m 
Havza.

örekçi. 
aha! leşinden.

Şelıid oğlundan maaş 
tahsisine dair.

270 i

283 |
Faik Zaim. 
Kadastro 
müdürü. 
Tokad.

İhtiyar, geçinmeden âciz ve 60 yaşını ikmal 
ettiğinden balısile şelıid oğlundan kendisine ma
aş tahsisini isteyen Havza kazasında İzzet Çörek
çinin encümenimize havale edilen arzuhali,M. M. 
vekâletine gönderilmişti.

(îeleıı karşılık okundu ve müzakere edildi: 
İzzet Çörekçi, 1287 doğumlu olub altmış ya

sını 13 temmuz 1931 tarihinde ikmal ettiği ci
hetle ve 1683 sayılı kanunun 64 ııcü maddesi 1 
haziran 1930 tarihinden sonra 60 yaşnır doldu
ran babalara yetim maaşı tahsisi edilemiveceğini 
âmir bulunduğundan dileğinin yerine getirilme
sine kanunî imkân görülememiştir. Keyfiyetin 
kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

29!) 19 - Y T -1939

Arzuhal encümen inini 
ve i JS45 numaralı kara- ; 

rina itiraz.

Tokad kadastro müdürü Faik Zaim, Encü
menimize havale edilen arzuhalinde, Giresunda 
tapu müdürü iken o zaman Giresun valisi ve ha
len Balıkesir mebusu olan Yahya Sezai tarafın
dan hüsnü niyete makrun olmayan bir ihbar 
üzerine bilâtahkik eli işten çektirilmiş ve müte
akiben de vekâlet emrine alınmış olub ancak 
bu babda tahkikat icrasına memur edilen mü
fettişin, valinin tesiri altında tahkikatı bilâmu- 
cib dokuz ay uzatmakla beraber aleyhine ver
diği rapor üzerine kendisi mahkemeye sevkedi- 
lerck ııeticei muhakemede aleyhine isnad olu-
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ııan hususattan tamamile teberri etmiş ve suç
suzluğu sabit olmuş ise de bu yüzden iki buçuk se
ne açıkta ve fakrü ihtiyaç içinde kaldığından 

: ve bu esnada eşinin de gıdasızlık ve bakımsız-' 
: lık yüzünden müteverrimeıı vefat eylediğinden 

ve adı geçen Yahya Sezahıin bidayette mesul i- 
| yeti üzerine alarak kendisine işten el çektirilmek 
1 suretile, neticede suçsuzluğu tebeyyün etmiş 
i ise de, iki buçuk senelik maddî ve manevî bir 

zarar ve fetlâkete uğramasına sebebiyet vermiş 
olmasına nazaran hakkında tahkikat icrasile ka- 

: nıınî muamelenin tatbikim muhtelif makamlara 
mükerreren arz ile tazallümde bulunduğunu ve 

i Adliye vekâletinden aldığı 9 teşrinievvel 1937 
tarihli ve 235 numaralı cevabda; memurin mıı- 

: hakeıııat kanunu mucibince bu babda tahkikat 
icrasile lüzumu muhakeme kararı verilmek üze
re Dahiliye vekâletine keyfiyetin yazıldığı bil
dirildiği halde ayni husus hakkında Riyaseti 

: Cüınhur makamına mesbuk müracaatı üzerine 
Başvekâletten gelen bir tebliğde (Dahiliye ve
kâletinin valinin, kendisi hakkında tahkikat 

i  icra ettirmekle vazifesini ifa eylemiş olduğunu 
ve bunda mesuliyeti mueib bir hali görülememiş 
olduğu) bildirilmekte ise de bu mütaleaıım va
linin bidayeteıı denıhde eylediği mesuliyetten 1e- 
berrisirıi icab ettiremeyeceğinden bahsile eski 
müracaat ve iddialarını tekrar etmektedir, 

i Arzuhal sahibinin Millet Meclisi Riyasetine 
; evvelce vaki olan müracaatı üzerine Maliye ve- 
| kâleti ile badelmuhabere encümence 16-1-1939 
: tarihinde ittihaz olunan 1845 sayılı kararda : 
i Dilek sahibinin vali tarafından işten el çektiril- 
! meşinde ve müfettişin vermiş olduğu rapor üze

rine de kendisinin vekâlet emrine alınmasında 
! kanuna aykırı bir cihet olmadığı Maliye vekâ

letinden alınan cevabdan anlaşılmakla beraber 
: arzuhal sahibi bu mesele hakkında Devlet şû

rasına müracaat etmiş olduğundan encümence 
! yapılacak muamele olmadığı yazılıdır. Son ar
zuhali üzerine mesele müzakere edilmiş ve bu hu
sustaki Encümenimizin 1845 saydı kararını de
ğiştirmeği mueib sebeb görülememiş olduğunun 
arzuhal sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
300 1 9 -V I -  1939
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer

4666 | Şevki (¡öçmen.
4995 Dördüncü tümen as- 

: kcrlik dairesinde S. 3 
muamele memuru, 

i  Edremit.

Arzuhal encümenine 
vaki müracaatına ve
rilen kanırın tarafı
na tebliği.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Kdrcmitte askerlik dairesi sınıf üç muamele 
memuru Şevki (iöçmen, encümenimize havale 
edilen arzuhalinde, tekaüd maaşına zam yapıl
ması talebini havi 22 - II - lî)37 tarihinde Mec
lis Yüksek Reisliğine Kdremitten gönderdiği iki 
arzuhaline bir cevab alamadığından bahsile bu 
müracaatı üzerine verilen karaı* ve cevabın tara
fına tebliğini istemektedir.

Şevki (biçmenin evvelki müracaatı üzerine 
enciimenimizce 11 - IV  - 1938 tarihinde verilen 
1438 sayılı karamı kendisine gönderilmesine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

301 19- VI - 1939

2098 , (’ )rneroğlu Mustafa. 
2211 Çay mahallesinde. 

»Sandıklı.

Şelıid maasr tahsisi. 80 yaşında ve ihtiyaç içinde olduğundan şe- 
h id oğullan için maaş tahsisi ta İt binde bulunmuş 
ise de bu tabibinin tekaüd şubesinde 1683 savdı 
kanunun 48 nci ve muvakkat 5 rıci maddesi ileri 
sürülerek reddedildiğinden kanuna uygun olmı- 
yaıı bu red muamelesinin t aslı ılı ile kendisine 
oğullarından şelıid maaşı tahsisini isteyen San
dıklıda mukayyeti Ömeroğlıı Muşla fanın arzuhali 
encümenimize havale edilmekle keyfiyet Divanı 
muhasebattan sorulmuştur:

Cieleıı cevabda; 11 haziran 1331 tarihinde şe- 
lıideu vefat eden oğlundan dolayı maaş tahsisi 
talebinde bulunan arzuhal sahibinin mülga 11 
ağustos 1325 tarihli kanunun 44 ncü maddesi 
mucibince maaşa müstahak olabilmesi için İm ka
nunun meriyeti zamanında 60 yaşını doldurmuş 
olmakla beraber esbabı maişetten mahrum ve 
muhtaç bulunması icab etmekte ve doğum tarihi
ne göre 1339 tarihinde 60 yaşım doldurmuş bu
lunmakta ise de o tarihte muhtaçlık kifayeti 
mevcutl olmamasından ve muhtaçlığın ancak 1936 
tarihli Sandıklı idare heyetinin kararile tasdik 
edilmiş bulunmasından ve bu tarihte ise vefat 
zamanında maaşa istihkak esasını kovan 1683 sa
yılı kanunun 64 ncü maddesi mevkii meriyette 
bulunduğundan dileğinin tervicine imkân olma
dığı bildirilmektedir.

Divanı muhasebatın kanuna uygun görülen 
bu cevabı karşısında dileğinin verine getirilme-

I



'3 Arzuhal verenle-
g j® rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası
^ oturdukları yer

3889  ̂ Hafız Ahnıed ¡ Şohid babasından ma-; 
410° *azI‘ a* 'tahsisin« dair.

! Rııkiye.
! (jırçır mahallesi No. !
! 20 .

Erzurum.

i sin« imkân bulunmadığının arzuhal sahibine aıı- 
| latılmasıııa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

302 i!) _ VI _ 103i)_...t_..._.... _______;......... ................ ...
Babası Hafız Alımedin büyük savaşta şchid 

| olduğundan kendisine maaş tahsisi için vaki mü- 
i racaat hırımı red cevabı aldığından şikâyet «den 
! krzı Kruzıırumun Çırçır mahallesinde oturan Rıı- 
: kiye, encümenimize havale edilen arzuhalinde, 

<levaınlı maaş tahsisini istemediğini ve fakat ba- 
l basının şahadeti tarihinden kendisinin 25 yaşını 
ı doldurduğu zamana kadar olan müterakim maaş

larının verilmesi talebinde bulunduğu cihetle şu
bedeki evrakının celbile bu sarih hakkının yerine 
gel i r i 1 meşini istem eki ed i r.

Arzuhal M. M. vekâletine gönderilmişti, (iç
len cevabda; liukiyenitı 314 doğumlu olmasın
dan 25 yaşını 1923 senesinde doldurduğu ve ma
aşları hakkında müracaat i ise 1936 senesinde ol
duğuna göre 25 yaşını ikmalden on üç sene son
ra vaki olduğu cihetle 3107 sayılı kanun mu
cibince müterakim maaşlarının verilmesine im
kân bulunmadığı bildirilmektedir. Dileğinin ye
rine gel irilmesine 3107 sayılı kanun hükümleri
nin mâni bulunduğunun arzuhal sahibine anla
tılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

303 19 - V I - 1939

Reis 
Giresun 

/. Sökmen

M. M. 
Aydın

J . Menderes

Kât ib 
Samsun 

M. Ulus
Balıkesir

F. Tiridoğl u
Balıkesir 

II. Kuran
Bohı

İjiıtfi dören

Bursa Çorum Denizli Giimüşane Ordu Samsun
Nevzad Aras Nııri Kayaalp M em e d Şahin Ş. Erdoğan I). 1’ . Demir Nasid Fırat
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“S Arzuhal verenle- 
g ğ  rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı yo ne sebebden verildiği 
u oturdukları yer
3501 : Osmanoğlıı Mümin. ! Tescil muamelesi lıak- 
3685 ' Tepecik Yeğitler ma- ; kında, 

hailesi Sevgi sokak 
No. 28. 

i İzmir.

3516 I Lûtfi. < Pusallı köyü ihtiyar
3704 i *>evelide mukim. heyetinden şikâyet.

! 20 - X I - 1937 tarih j 
ve 116 mahree nu
maralı tel sahihi.
Develi.

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletine tes- 
eil için vaki müracaat i üzerine Vekâ letçe İzmir 
vilâyetine gönderilen arzuhaline karşılık vilâyet
ten vekâlete yazılan 21 - VII - 1937 tarihli ve 
2179 sayılı yazıya cevah verilmemiş olduğun
dan ve bu sebeble müşkül vaziyete düştüğünden 
bahsile İskân müdürü umumiliğinden İzmir vi
lâyetine yazılacak cevabın teşriinin teminini is
temekte olan İzmirde Tepecikte oturan Osman- 
oğlu Müminin arzuhali Sıhhat ve İçtimaî mua
venet vekâletine gönderilmişti.

Gelen cevabda :

Yapdan inceleme neticesinde arzuhal .sahi
binin Türk soyundan olduğu anlaşılmakla 2510 
saydı iskân kanununa nazaran muhacir muame
lesine tâbi tutulması İzmir vilâyetilne icah eden 
emrin verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Dileğinin bu suretle yerine getirilmiş oldu
ğunun arzuhal sahibine anlatılmasına karar ve- 

j rildi.
Karar No. Karar tarihi

304 2 3 - V I -1939

Develiden Lûtfi imzasile Yüksek Reisliğe 
çekilen ve encümenimize havale buyurulan tel- 

I grafta, Pusaltı köyü muhtarı Ali ile azabımı 
j Develi kaymakamının himayesi sayesinde hal- 
| ka Yeniçeri muamelesi yaptıkları, mâliyeden 
| ve tayyareden yapılan hırsızlıklar hakkında vi

lâyete vaki müracaatlarının örtbas edildiğinden 
j ve halkın türlü bahanelerle soyulduğundan ve 
I nereye şikâyet edilirse edilsin kaymakama ha

vale edildiğinden bahsile bir müfettişin gönde- 
! riltııesi istenmektedir.

Bu telgraf Dahiliye vekâletine gönderilmişti.

| Gelen cevabda : Yapılan tahkikatta Lûtfiııiıı 
; şikâyetlerinin aslı olmadığının anlaşıldığı, şikâ- 
j yetçiniıı yine muhtar hakkında bundan evvel 
| yaptığı şikâyete aid evrakın mahkemeye sev- 
I kinde sorgu hâkimliğince meni muhakeme ka- 
| ran verilmesi üzerine sorgu hâkimine de müra

caat eden Lûtfiııin bu meseleden dolayı neti
cede Kayseri Ağır ceza mahkemesince üç aya 

j mahkûm edilmiş bulunduğu Kayseri valiliğinin
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Arzuhal verenle-

_ i° rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
oturdukları ver

37S5 : Karani Erk men. Muallim muavini sı- 
3993 I kâtibi dile. tatile tayini.

| Kırk la reli.

3791 ömeroğlu Rıza. Kendisine yapılan
3999 | Kasa boğul kırından. ; yardımın azlığından 

Kaplıca mahallesin- i şikâyet.
! <le- :
■ Rize.

yazısına atfen bildirilmekte ve Lııtfinin yaptı
ğı şikâyetlerin tezvirattan ibaret olduğu ilâve 
edilmektedir.

Vekâletin bu cevabının telgrafına karşılık 
olarak Lûtfiye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

305 23 - VI -1939

Romanya göçmenlerinden Karani Erk- 
rııon, encümenimize havale edileıı arzuhalin
de, Romanyada Pazarcık Türk rüştiyesini bi
tirdikten sonra Romen muallim mektebi 'kurs
larını da kazanarak on bir sene ecnebi bayra
ğı altında Türk çocuklarına Türk kültürü ver
mek suretile muallimlikte çalıştığından ve 1934 
senesinde ana vatana kavuştuktan sonra da üç 
sene kadar öğretmen vekilliği yaptığından ve 

j fakat öğretmen mesleğine kabul edilmeyerek 
i perişan ve açıkta bırakıldığından bahsile ilk 
j okul yaröğretmenliği hakkının tanınmasının 

teminini istemektedir.
Maarif vekâletine gönderilen bu arzuhale 

gelen cevabda : Tahsil vesikaları Kültür kuru- 
' lu tarafından incelenen Karani Erkmenin gür- 
I düğü tahsilin orta okul derecesinde sayılamı- 
j yacağı tesbit edilmiş olduğundan yaröğretmeıı- 
I liğe tayini yolundaki dileğinin yerine getiril- 
! mesiııe imkân görülmediği bildirilmektedir, 
i 842 numaralı kanunun 7 nci maddesinde 
| yaröğretmenlik için en az orta tahsil şart ko

nulduğundan ve arzuhal sahibinin gördüğü tah- 
| silin orta okul derecesinde olmadığı Maarif ve- 
; kâletince tesbit edilmiş bulunduğundan dileği

nin yerine getirilmesine kanunî imkân bulunma- 
| dığından Karani Erkmeııe anlatılmasına karar 
I verildi.

Ka rar No. Ka rar tarih i

306 2 3 - V I -1939

1928 senesinde Ereğli havzai fahmiyesinde 
| deniz tahmil işlerinde ameleliğe girdiğini ve 
! 1937 senesinde sağ bacağında kanser hastalığı 
! zuhur etmesi üzerine bir müddet tedavisinden 
| sonra eline 33 lira verilip işten çıkarıldığını
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Arzuhal verenle-1 
rin adı, sanı ve ! Arzuhal nulâsası Encümen kararı ve ııe sebebden verildiği 
oturdukları yer j !  „ —

' halbuki bu parayı vermek için amele birliğinin 
! kendisini l)ir buçuk aya yakın, bu gün, yaı-ın 

ı j diyerek işsiz güçsüz alakoyduğu için aldığı pa-
| rayı da bu müddet zarfında yaptığı borçlara 
: kapadığını ve arkadaşlarının topladığı para ile 

bilet alıp memleketine gelebildiğini encümeni
mize havale edilen arzuhalinde anlatan liıza, 
çalışamaz bir halde hasta yattığından dört nü- 

: fus ailesile düştüğü sefaletten kurtarılmasını 
istemektedir.

Bu İktısad vekâletine gönderilmişti. (!e- 
len cevabda : Kızanın sıhhi vaziyetinin işçi
lik yapmasına müsait olmadığının yapılan nuı- 

i  ayenesi neticesinde sabit olması üzerine ken
disine son para yardımı yapılarak hizmetine 
nihayet verilmesine karar verilmiş ve Kızanın, 
verilmek istenilen paranın azlığını ileri süre
rek, bir müddet almakta tereddüd ettiği ve 
işini takib etmediği, bununla beraber evrakı- 

: ıırtı tekemmül ettirilerek karara raptedildiği 
: ve neticede de bahsolunan para yardımı yapıl

dığı tafsileıı ve Havzai falım iye başmühendis 
ve müdürlüğünün yazısına atfen bildirilmekte 
ve yapılan muamelede üsulsüzlük olmadığı gi
bi kendisine yardım olarak verilen para mik- 

! darının nizamnameye tamamen uygun olduğu 
ve daha fazla para verilmesine de imkân bu- 

i Ilınmadığı ve bu işte bir gecikme varsa buna 
ı da daha ziyade kendisinin sebebiyet vermiş ol- 
1 duğu ve vekâletçe yapılacak başkaca bir mua- 
| mele bulunmadığı ilâve edilmektedir.

Vekâletin bu cevabının arzuhaline karşılık 
, olarak Rızaya anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

307 2 3 - V I -1939

3495 Rıza Özen.
3678 1 Eski ziraat koni rol 

1 memuru.
; Bahçe kazasında mıı- 
: kim.

Bahçe - Adana.

Devlet şûrası kararı
nın bir heyete tedkik 
ettirilerek bozulması
nı islivor.

Ceyhan İnhisarlar müdüriyeti ziraat kontrol 
memuru iken 1933 senesinde iki zürraın tütün
lerini noksan tahmin ve tahrir ettiğinden dolayı 
eli işten çektirilerek mahkemeye verildiğinden ve 
neticede beraet ettiği için İnhisarlar idaresine 
açık maaşlarının tediyesi ve vazifesine iadesi hu
susunda vaki talebinin reddedilmesi üzerine Dev
let şûrasına müracaatında davasının Şûraca da 
reddedildiğinden bahsile dosyasına Adliye vekâ-



A
rz

uh
al

14 -

! Arzuhal verenle- 
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oturduldarı yer
; Jetine mensub hukukşinas bir lıeyeliıı tedkikatma 
j m üsten id miitaleası alındıktan sonra müzakere 
i olunarak haksız olan Devlet şûrası kararının or- 
ı tadan kaldırılarak memuriyetine iadesini ve açık 

maaşlarının tediyesine krar verilmesini isteyen 
I Adananın Balıee kazasında oturan Rıza Önen in 
I encümenimize havale edilen arzuhali Gümrük ve 
i inhisarlar vekâletine gönderilmişti. Gelen cevab- 
| da, Ali Rızanın, vazifesinde ihmali yüzünden ida- 
! reyi zarara soktuğu tahkikler neticesinde teshit 
' edildiği için İG - V III - 1033 gününde işten men 
; ile ve mahkemeye verildiği muhakeme netieesin- 
! de beraet etmiş ise de sicil dosyasına göre evvelce 
; bulunduğu Bahçe takib memurluğunda da mu

vaffak olamadığı göz önünde tutularak kendisi
ne memuriyet verildiği muvafık görülmeyip kan
tarcılık ve odacılık gibi vazifelerde kullanılabi
leceğine dair memurin komisyonunca 3-TI-li)3(î 
da karar verilmiş olduğu ve adı geçenin Devlet 

| şûrasına açtığı davada memuriyete iadesi tale
binin reddine ve işten meııedildiği günden açığa 
çıkarıldığı güne kadar maaşının tediyesine karar 
verildiği cihetle bu müddete, a id tahakkuk eden 
ücretinin verilerek alâkasının kesildiği bildiril
mekte ve bu vaziyet karşısında Ali Rızanın me
muriyetine iadesi ve kendisine açık maaşı veril
mesinin mümkün görülmediği ilâve edilmektedir. 
Devlet şûrası kararının bir heyete tcdkik ettiri
lerek bozulmasını isteyen Ali Rızanın bu dileği
nin yerine getirilmesine 803 sayılı Yüksek Meclis 
kararının mâni bulunduğunun kendisine anlatıl
masına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

308 23 - VI -1930

Reis 
Giresun 

/.  Sökmen

M. M. 
Aydın 

A. Menderes

Kât ib 
Samsun Balıkesir Bolu Bursa
M. fla ş  F. Tiridoğlu Lfıtfi Gören N ev zad Ayaş

Çorum Denizli
Nuri Kay naip T ahir lUrkay

Gazianteb Kırşehir Rize Samsun
M. Şahin Dr. 1 . Ziya Somer 1!. Dinç Nasid Fırat

Sivas 
II. Işık
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3246
3416

(Jevad Dürceylan. 
Eski ( 'ide müftüsü. 
Siird.

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer

Vazifesine iadesinin ! Siirdde müstafi addedilen Cide müftüsü Ce- 
temini. ! vad Dürceylaıun, Encümenimize havale edilen ar

zuhalde, ( ’ ide müftüsü iken hastalığı üzerine 
Diyanet işleri riyasetinin mezuniyeti ile îstan- 

j bula giderek Cerrahpaşa hastanesi heyeti sıhbi
yesinin raporu ile üç ay Istanbulda tedavi gör
dükten sonra Sıhhat vekâletinin 5 - III - 37 ta- 

! rilı ve 815/1749 sayılı emirlerde İstanbul verem 
; dispanserinde yapılan muayenesinde iki ay müd

detle tedavi ve istirahat etmesine dair aldığı ra
porla memleketi olan Şiirde giderek bu müddeti 
orada geçirmiş ve hastalığının devamı sebebile 
Siird askerî hastanesine müracaat,le muayene edil
miş ve bu heyeti sılıhiyenin gösterdiği lüzum üze
rine Diyarbakır hastanesine sevkedilerek orada 
yapılan muayenesi neticesinde tekrar iki ay isti
rahat raporu almış ise de Diyanet işleri riyaseti 
bu raporu nazarı itibare almayarak 16-VII-1937 
tarihinde kendisini müstafi addetmiş okluğundan 
kanunsuz olan bu muamelenin düzeltilmesini iste- 

i mektedir. Mesele Diyanet işleri riyasetinden so
rulmuştu : Alınan cevabda : Arzuhal sahihinin 
ahiren vazifesine iade edilmiş olduğu bildirilmek
tedir. Arzuhaline karşılık olarak dileğinin bu su
retle yerine getirildiğinin Cevad Gürceylâna aıı- 

: latılmasına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

309 26 - VI -1939

3571
3765

Nimet. Ataman. 
Eleşkirt jandarma 
komutanı yüzbaşı Ce
mil eşi.

Erzurum lisesinde o- 
kııyan oğlunu öldü
ren talebi; hakkında 
şikâyet.

Erzurum lisesinin birinci sınıfında okuyan 
oğlunun 31 - X  - 1937 tarihinde diğer bir talebe 
tarafından bıçakla öldürülmesinden, ve bu katil 
talebenin daha evvel Kayseri lisesinde iken yine 
bir arkadaşını bıçakla yaralamış olmasından ce- 
zaen Erzurum lisesine gönderilmiş olmasına rağ
men heyeti talimiyenin bu talebeyi daimî kon
trole tâbi tutmamasından bahsile bunların ve 
Kayseride bir yaralama hâdisesi ifa eden bu ta
lebenin tardolunmayarak a ffi müsamaha ile 
Erzurum lisesine nakline müsaade gösteren Ma
arif vekili Saffet Arıkanııı mesul edilmesi tale
bini havi ve tazallümü hali mut azamîmin istida 
Yüksek Riyasetçe Encümenimize havale buyu
rulmuş ve keyfiyet bidayeten Maarif vekâletin-
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Arzuhal hulâsası I Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

1 den sorulmuş ve alınan 23 - X II  - 1937 tarih ve 
5114/26842 saydı yazı da hâdisei müessifeniıı 
üçüncü umumi müfettişlik kültür müşavirliği 

1 tarafından tahkikatı icra olunarak okul idaresi
nin bu işte bir suçu görülmediğini ve 16 yaşın- 
da olan ve babadan mahrum bulunan bu çocu- 

I ğuıı sokak ortasına atdıb sefalete düçar edilme
mesi için kayserideki vukuatı müteakib tardo- 
luıımayarak Erzurum lisesine nakledildiği ve 
bu lise de katil yaptıktan sonra mahkemece altı 

; sene ağır hapse mahkûm edilib okul yasa ve ku
rulunca katği ihraç kararı verilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

icabı düşünüldü : Müessif hâdisede okulun 
' ve Maarif vekâletinin kanuna muhalif bir ha- 
I reketi görülemediğinin ve hâdise mahkeme ilâ- 

mile suçlunun mahkûmiyetile neticelendikten 
sonra yapılacak bir muamele kalmadığının ıııüs- 
tediye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

310 26 - V I - 1939

3706 Muşta 
3911 I Alıver

fa Baş ve ar. 
e köyünden.

Ünye.

Ermeni emvali met- 
rilkesiııden borçlanma 
ile aldıkları toprak
ların bedelini vere
mediklerinden kendi
lerine meecaneıı tef
vizi.

Ünyeııin Alivero köyünden Mustafa Baş ve 
arkadaşlarının Yüksek Reisliğe sundukları ve 
encümenimize havale olunan arzuhalde, top
raksız çiftçilerden olduklarından Ermeni em
vali metrukesindeıı iyi yıllarda borçlanma sıı- 
retile aldıkları toprakların borçlarım ödeme
lerinin imkân haricinde bulunduğundan ve Hü
kümetin köylüyü topraklandırmak istediğini 
bildirdiklerinden bahsile ailelerinin hayat ve 
istikbalini temin için bu yerlerin kendilerine 
meecaııeıı teffız edilmesini istemektedirler.

Bu arzuhal Maliye vekâletine gönderilmiş
ti. Gelen cevabda : Mustafa Baş ve arkadaşla
rının bu dileklerinin kanunî olmadığı bildiril
mektedir.

Filhakika evvelce borçlanma kanunu muci
bince tevzi edilmiş olan bu toprakların şimdi 
kendilerine maccaneıı verilmesine nıeveud ka
nunî mevzuatın ıııüsaid bulunmadığım gören 
encümenimiz, dileklerinin yerine getirilemiye- 
ceğitıiıı Mustafa Baş ve arkadaşlarına anlatıl-
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Arzuhal verenle- 

ğ i  rin adı, sanı ve i  Arzuhal hulâsası i  Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
i oturdukları yer j L ' _  _ -

masına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

311 26 - VI -1939

3066 | Madenî sanatkârlar Nikelâj imalâthane- | İstanbul Madenî sanatkârlar kurumu tara- 
3227 ! kurumu. | lerindo muamele ver- | fmdan verilen ve encümenimize havale edilen

| (Jalata - Kalafat yeri j gisinin boyahane ve arzuhalde, muamele vergisinin ücret üzerin- 
: Yelkenciler caddesi , tamirhaneler gibi imal den değil, nikelâj yapılan eşyanın kıymeti üze- 
; No. 147 . ! ücreti üzerinden alın- rinden alınması, meselâ 50 lira kıymetinde bir

I ması. kılıcın paslanmış olan bir kısmının tamiri için
! alınan 50 kuruş tamir ücretinden değil kılıcın 
! kıymeti olan 5 000 kuruş üzerinden yüzde on 

i i olarak beş yüz kuruş alınması bu sanatla işti
gal edenleri çok mutazarrır etmekte ve binne- 

i | tice bu sanatı terketmelerine müncer olmakta
| : bulunduğundan nikelâj imalâthanelerinden de

! boyahane ve tamirhaneler misillü imal ücreti 
! üzerinden muamele vergisi alınması istenmek- 

j  | tedir. Keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuş-
i i tu. Alınan cevabda : 2430 sayılı muamele ver-I ! !

| gisi kanununun 5 nci maddesinin A fıkrasında
| (Vergi matrahı, sınaî müesseselerde vergiye
ı tâbi her nevi mamulün satış kıymetidir) de-

ı j ililmiş olmasına ve ayni fıkranın son cümlesin-
; de (boyahane ve tamirhanelerde matrah, alınan
! ücrettir) denilmek suretile münhasıran bu iki
! müesseseniıı ücret üzerinden teklifleri esası 

kabul edilmiş olmakla bu hükmün sair mües-
| sesata teşmiline imkân olmadığının nikelâjcı-
| lam ı kıyas yolile ücret üzerinden tekliflerine

! | J
\ kanun hükmünün müsaid bulunmadığı cihetle 
| Maliye memurlarının bu sanatkârlara yaptığı 
| tebliğatın kanun hükümlerine uygun olduğu 

I j j bildirilmektedir.
I Maliye vekâletinin bu cevabında serdolu- 
| ııan kanunî sebebler dolayısile nikelâj işlerinin 
j de tamirhane ve boyahaneler gibi imal ücreti 
; üzerinden vergiye tâbi tutulmaları hususun- 

\ i I daki dileğin yerine getirilemiyeceğinin arzuhal
sahibi mezkûr kuruma bildirilmesine karar ve- 

ı i i rildi.
Karar No. Karar tarihi

312 2 6 - V I -1939
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Arzuhal vereııle- 
İ rirı adı, sanı ve 
j oturdukları yer
I Hüseyin Avni Bay- 
' sal.

Eski tuz dairesinde 
I mukim.

Filyos eski muhafaza 
! memurlarından, 
i Filyos.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Memuriyetinin iadesi. [

3357
3528

Abdülvelıab Vehbi 
(< ünay.
Emekli muallim. 
Karabııe mahallesin
de.
Ur fa,

Malûliyet derecesinin 
tashihi için açtığı da
vanın biran evvel ted- 
kiki.

Filyos eski muhafaza memurlarından Hüse
yin Avni Baysal, Encümenimize havale edilen 
arzuhalinde, Bartın mıntakasınm Filyos yeri mu
hafaza memuru iken 1920 sayılı kanuna temas 
eden suçundan dolayı 1935 yılında memurluktan 
çıkarıldığından ve kendisine isnad edilen suç da
ireye aid soba ve gazyağını daireye götürmeye
rek evine götürdüğünden ibaret olub bu da ya
pılan tahkikatla sabit olmamasına binaen Bartın 
mustantıklığmca meni muhakemesine karar ve
rilmiş olmakla iadei memuriyet için vuku bulan 
bir çok müracaatları da nazarı itibara alınmadı
ğından 1 - I - 1936 tarihinde Devlet şûrasına mü
racaat edilmiş ise de oradan da bir eevab alınma
ması üzerine hakkının korunması ve memuriyetine 
iadesini istemektedir.

Mesele Gümrük ve inhisarlar vekâletinden so
rulmuştu. Alınan cevabda : Hüseyin Avninin 
her ne kadar yukarıda geçen suçundan meni mu
hakemesine karar verilmiş ise de esasen iddiası 
gibi 1920 sayılı kanuna temas ettirilerek memu
riyetten çıkarılmış olmayıb 1321 sayılı kanunun 
5 nci maddesile memurluktan çıkarıldığı bildiril
mekte ve işlediği suçlar tafsil edilmekte ve Dev
let şûrasına müracaati üzerine muamelede kanun
suzluk görülmediğinden itirazının Şûraca varid 
görülmeyerek davasının reddine karar verildiği ve 
kendisine tebliğ edilmek üzere 2 - X II  - 1937 ta
rihinde Samsun Gümrük muhafaza müdür ve de
niz mıntaka komutanlığına yazıldığı ilâve edil
mektedir. Davasının Devlet şûrasınca reddedil
miş olması karşısında Encümence dileğinin tezek
kür edilmesine 803 sayılı Meclis kararının mâni 
bulunduğunun arzuhal sahibine anlatılmasına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

313 2 6 - V I -1939

Urfada emekli muallim Abdülvelıab Vehbi 
Güııav, encümenimize havale edilen arzuhalinde, 
1683 sayılı kanunun 43 ncü maddesine göre Sıh
hat ve İçtimaî muavenet vekâletince tesbit edilen 
maluliyet derecesini kâfi görmiyerek hastalığına 
yorucu olan muallimliğin sebeb olduğunu ileri 
sürerek mezkûr kanunun 42 nci maddesine göre
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I maluliyet derecesinin tashihi için Devlet şûrasına 
açtığı davanın bir buçuk senedenberi tedkik edil
diğinden bahsile davasının biran evvel tedkik ve 
müsbet veya menfi bir karara bağlanmasını iste
mektedir. Keyfiyet Devlet şûrasından sorulmuştu.

Gelen eevabda; arzuhal sahibinin idari dava- 
; sının ikinci deavi dairesince tedkik edildiği ve 
i yapdan muamelede bir yolsuzluk olmadığından 

reddine karar verildiği ve ilâmın kendisine tebliğ 
edilmek üzere 4 - X  - 1937 tarih ve 16400 sayı 
ile Url'a vilâyetine gönderildiği bildirilmektedir.

Meselenin kendisine böylece anlatdmasına ka- 
| rar verildi.

i

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal verenle- i
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
oturdukları yer ....... ....... .........  | _________ ____________ _

; 314 26 - V I -1939

3243 Dcdeağaoğıdla'rmdan. I Memuriyetinin iade.- ; Kiliste sabık polis memuru Galib Dedeağa 
34131 Hindioğlu mahalle- \ sine karar verilmesi. ; encümenimize havale edilen arzuhalinde, 2 7 - 1 -  

I siıule. I 1933 tarihinde karakolda tabancasını temizler-
■ Galib Dedeağa. ken tabancanın kazaen ateş alması üzerine bekçi
! Eski polis memuru. Ahmedin ölümüne sebebiyet vermekle yapdan
| Kilis. i  muhakemesi neticesinde bir sene hapsine hük-

j molumnuş ise de 2330 sayılı af kanununun ikin- 
; i o i maddesi mucibince hakkındaki mahkûmiyet

I kararı bütün hukukî neticelerine şâmil olmak 
j iizere ortadan kalkmış olduğundan tekrar vazi

feye alınmak için vukubulan müracaatına menfi 
| | I Ceva^ verüdiğinden bahsile vaktile kasde mak-

i  run olmayan suçlardan dolayı mahkûm olan- 
i  ların memuriyetlerine iadesine yüksek Meclisçe

karar verilmiş olduğunu ileri sürerek kendisi 
| hakkında da böyle bir karar vevrilmesini ve

tekrar mesleke alınmasının teminini istemekte- 
| dir. Bu arzuhal Dahiliye vekâletine gönderil- 
| mişti. Aılnan eevabda:
! Galibin 15 - 20 kişilik bir kaçakçı kafilesine 
j geceleyin tesadüf ederek refakatindeki bekçi ile 
I bunları tevkife teşebbüs etmesi üzerine vukua 
! gelen çetin bir müsademede kaçakçılardan biri- 
I ııi öldürdüğü ikisini de diri olarak derdest ve 
j on iki çuval kaçak tütün müsaderesine muvaf- 
j fak olduğundan ötürü bir maaş mükâfatı nakdi*
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları ver

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

ye ile taltif edilmiş olduğu; ve fakat karakolda 
nöbetçi bulunduğu sırada tabancasını temizler
ken dikkatsizlik neticesi bekçinin ölümüne sebe
biyet vermiş olmasmdan iki yüz lira tazminat 
30 Hra cezayi nakdi ve bir sene hapsine hüknıo- 
iunmuş ve hükmün katiyet kesbetmesi üzerine 
lahtı tevkife alınınca da meslekten ihraç edil
miş olduğu ve her ne kadar 2330 sayılı kanun 
ile suçu ortadan kalkmış ise de mezkûr kanunun
12 nci maddesi inzibat cezalarını affin şümulü 
dışında bırakmış olmasından dolayı polis diva
nınca hakkında verilen ihraç kararının salâhi- 
yettar makamlar tarafından refedilmedikçe ken
disine tekrar vazife verilmesine kanunî imkân 
olmadığı 27 - IX  - 1934 tarihli arzuhal ile vekâ
lete yaptığı müracaat üzerine kendisine o vakit 
bildirilmiş olduğu yazılıdır.

Vekâletin evvelce kendisine vermiş olduğu 
cevabda serdoluııan kanunî sebebler dolayısile 
dileğinin yerine getirilemeyeceğinin arzuhal sa
hibine anlatdmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

315 26 - V I - 1939

3400 Dudu, Alımed, Acar 
3572 ; ve ar.

; Hacı Mustafa karısı, 
i  Emet, kazasında ımı- 
i kim.

Kütahya.

Mücadelei milliyede 
Yunanlıların malla
rını ihrak ve tahrib 
ettiklerinden bunla
rın emvali metrûke- 
deıı yerine verilmek 
suret ile telâfisi.

Mücadelei milliyede kazayi işgalleri ve bilâ
hare firarları esnasında Yunanlıların mallarını 
ihrak ve tahrib ettiklerinden ve bunların emvali 
metruke verilmek suretile telâfi edileceği hak
kında Dahiliye vekâletinin 14 - I - 1341 tarih ve 
240/20 sayılı emirleri ve iskân muhtırasının
7 nci maddesinde yazdı olmasına göre müteaddid 
defalar Dahiliye vekâletine müracaatla bu hak
larını istemiş iseler de şimdiye kadar alamamış 
bulunduklarından ya bu zararlarını telâfi edecek 
gayri menkul verilmesini veyahud karşdığnım 
nakden ödenmesini isteyen Emet kazasında Dudu, 
Alımed Acar ve Poyrazoğlu Hakkının arzuhali 
Encümenimize havale edilmekle Maliye vekâleti
ne gönderilmişti.

(¡eleıı cevabda : Hükümet elinde mevcud em
lâkin, emval ve emlâkin düşman, ussat ve has-



Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası i Encüırıen kararı ve ne sebebden verildiği
oturdukları yer | j

| bellüzum Hükümet tarafından tahrib edilmiş 
i olanlara teyziine dair olan 441 sayılı kanunu ta - 
| dil eden 622 sayılı kanunla ve 2033 sayılı ka

nunun birinci maddesile tamamen kaldırılmış 
olduğundan Ahmed Acar ve İsmail Hakkı namla
rına yazılmış hasar mazbatası üzerine bir muame
le ifasına kanunî imkân olmadığı bildirilmiştir.

Encümenimizee de uygun görülen, vekâletin 
yazısı dairesinde arzuhal sahihlerine anlatdmasına 

| karar verildi.

muş ve bir vazifeye tayin edilinceye kadar açık

| etmiş ise de kanunî imkân olmadığı cevabile kar- 
i şdaşrmş olmakla hakkında müttehaz kararın refi- 
1 le mağdur edilmemesini istemektedir.

Keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuş ve 
I alınan cevabda:
i Mumaileyh hakkında yapılan idarî tahkikatta 
i ehliyetsizliği ve aczi sabit olmasına binaen vekâ- 
| let inzibat komisyonu kararile memuriyetle alâ- 
| kası kesilerek talebi üzerine aile harcırahı Hozat 
j malmüdürlüğüne gönderilmiş ve ayni zamanda 

hizmet müddetine nazaran tekaüdiye verilmekte 
mezkûr kanunun hükmü icabından bulunmuş ol
makla vekâletçe bu muamele yapılmak üzere hiz- 

i met cedveliııin irsali vilâyetten istenilmiş olub 
| mumaileyhe açık maaşı vermeğe imkân olmadı- 
| ğr ve mumaileyh bir taraftan bu muameleleri 
i takib ederken diğer taraftan Devlet şûrasına dava 
| açmış olduğundan itirazlarına karşı vekâletin

müdafaanamesinin 17 - X  - 1937 tarih ve 1/37037

Vekâletin verdiği cevabın kanuna uygun oldu
ğuna ve arzuhal sahibi Devlet şûrasına müracaat 
etmiş bulunduğu cihetle Şûradan sadır olacak

Karair No. Karar tarihi

316 2 6 - V I -1939

3376 İbrahim Ay kan. Hakkındaki tasfiye
3548 ! Eski varidat memu- kararının kaldırdma-

I ru. I sı.
! Hozat. j

Hozat eski varidat memuru İbrahim Aykanııı, 
encümenimize havale edilen arzuhalinde, 2996 sa
ydı Maliye teşkilâtı kanunu muvakkat ikinci 
maddesi hükmüne tevfikan tasfiyeye tâbi tutul-

maaşı verilmesini her ne kadar vekâletten taleb

sayı ile Devlet şûrasına gönderildiği bildirilmek
tedir.



Arzuhal verenle- | 
£  i rin adı, saııı ve i Arzuhal hulâsası j Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği 

| oturduktan yer j i
! karara göre muamele yapılması i cali edeceğine 
| ve keyfiyetin kendisine anlatılmasına karar veril- 

! di-
Karar No. Karar tarihi

317 2(5 - VI -1930

llois M. M. Kâtib
Giresun Aydın Samsun Balıkesir Bolu Bursa

/. Sökmen A. Menderes M. Ulaş F. Tiridoğlu TÂıtfi Gören Nevzad Ayas

Çorum Denizli Gazianteb Ordu Samsun Sivas
Nuri Kayanlp T ahir Bcrkay Menıcd Şahin Dr. Vehbi Demir Naşid Fırat Hikmet Işık
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*rt i Arzuhal verenle- 
g j| i rin adı, sanı ve 

i oturdukları yer
3819 j Sabri Tan.
4029 j İspirde mukim Tor- 

' tum Hususî muhase- 
j be memurluğundan 

emekli.
İspir.

Arzuhal hulâsası I Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Maliye ile arasındaki 
ihtilâfın halli.

3798 | Ali kızı Fatma.
4008 ! Mısırlı caddesi Ak-

! göz S. No. 8 evde.
: Göztepe - İzmir.

Harikzede olduğun
dan kendisine tzmir- 
de verilib yedi sene
dir işgalinde bulu
nan evin elinden 
almmıyarak kendisi
ne verilmesi.

İspirde oturan mütekaid Sabri Tan, encü
menimize havale edilen arzuhalinde, 622 sayılı 
ve 1341 tarihli kanunun 1 ııci maddesinde mü
badeleye gayri tâbi eşhasa aid olup Hâzineye 
intikal etmiş bulunan metrûk emvalin satılarak 
esmanmın düşman tarafından emlâki tahrib 
edilmiş olanlara tevzi edilir, denilmekte oldu
ğundan emlâkinin Kuşlar tarafından tahrib 
edilmiş olduğu tevsik edilen 400 liralık emlâ
kine karşılık o zaman metrûk emlâkten 500 li
raya bir ev almış ve bakiye borcu olan 100 li
ranın 6 750 kuruşunu da ödemiş olduğu halde 
kendisinden beş yüz liranın tamamın istenmek
te olduğundan ve aldığı bu evin bu gün oturu
lamaz halde vt yüz lira değeri olmadığından 
ve borcu ödeyemiyeceğinden bahsile düşmanın 
ika ettiği zarara karşı aldığı mazbatanın bor
cuna mahsubunu, olmadığı takdirde eve bir he
yet tarafından kıymet takdir edilerek mağdu
riyetine meydan verilmemesini istemektedir.

Maliye vekâletine gönderilen bu arzuhale 
gelen cevabda : Arzuhal sahibinin bahsettiği 
622 sayılı kanunun 2033 sayılı kanunla ilga 
edilmiş olduğundan mülga 622 numaralı ka
nuna tevfikan alınmış olan zarar ve ziyan maz
batalarının ashabı için artık bir hak ifade ede- 
miyeceği cihetle bu mazbatanın borcuna mahsub 
edilmesine imkân bulunmadığı bildirilmekte 
olduğuna göre arzuhal sahibinin gerek zarar 
ve ziyan mazbatasının borcuna mahsub edilme
si hakkındaki, gerekse metrûk emvalden vak
ti le müzayede ile aldığı eve yeniden kıymet 
takdir ettirilmesi hususunda dileklerinin yeri
ne getirilmesine mevzuatın müsaid bulunmadı
ğının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

318 28 - V I -1939

Aydın harikzedelerinden Ali kızı Fatma, 
encümenimize havale edilen arzuhalinde, Hâ
zineden evvelâ icarla tuttuğu evin harikzede 
olduğu için kendisine verilmesi hakkında va
ki müteaddid müracaat!erinden bir semere hâ
sıl olmadığı ve Hâzinece dava olunarak evden 
çıkarılması üzerine Devlet şûrasına dava aç-
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Arzuhal verenle-' 
rin adı, sanı ve i  ısBBBinrç p ifn zjy  i  Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer    j  .  

1 unş ve Şûraca da hakkı kabul edildiği halde fi- 
i liyatta bir netice elde edememiş olduğundan 
i bahsile keyfiyetin İzmir iskân dairesinde mev- 
! cud dosyasından tedkikmı ve elyevm ikamet 
| etmekte olduğu Hâzineye aid evin kendisine 
| verilmesini istemektedir. Maliye vekâletine 
j gönderilen bu arzuhale alınan cevabda : Fat- 
! manın işgal ettiği Göztepede Akgöz sokağın- 
ı daki 8 mim aralı evin Kumlardan metrûk em- 
| lâkten olması dolayısile mübadil muhacirlere 
! verilmek suretile Fatmadan istirdad edildiği 
ı ve Devlet şûrasına açtığı dava neticesinde ta- 
i lebinin reddine karar verilmiş olduğu defter- 
i darlığın işarına atfen bildirilmektedir.
| Devlet şûrasının, Maliye vekâletinin ceva- 
| bında bahsolunan bu kararı karşısında encü- 
! menimizce bir muamele yapılamaması 803 sa- 
! yılı Meclis kararı iktizasından bulunduğunun 
j arzuhal sahibi Fatmaya anlatılmasına karar 

verildi. Karar No. Karar tarihi

115 İzzet.
5003 Kılhbacakoğlu.

Hatiboğlu mahallesi. 
Denizli.

Maluliyet maaşı bağ
lanması.

319 2 8 - V I - 1939

Umumî harbde Çanakkalede kolundan yara
lanarak malûl kaldığından bahsile malûliyet ma
aşı tahsisi için verdiği arzuhal ve evrakı müsbi- 
tenin üç senedir daireden daireye dolaştırılarak 
nihayet yaralandığı zamana aid ilk ve son rapor
ları olmadıkça bir gûna muamele yapılamayacağı 
kendisine tefhim edilmek üzere Denizli şubesi
ne yazılarak hakkının verilmediğinden şikâyet 
eden Denizlide mukim Kıllıbacakoğlu İzzettin ar
zuhali ve bir çok muamele görmüş olan buna mer
but evrak tcdkik edildi.

M. M. Vekâletinin 21 - IV  - 1937 tarih ve 
1168/7731 sayılı tezkeresinde; İzzetin evrakının 
tamamlattırılarak tevsik talimatnamesine uygun 
bir vaziyet aldığından kendisine malûliyet maaşı 
bağlandığı ve resmî senedinin 24 - III - 1937 ta
rihinde Maliye vekâleti Muntazam borçlar müdür
lüğüne gönderilmiş olduğu bildirilmekte olduğu 
görülerek dileğinin bu «suretle yerine getirildiği
nin arzuhal sahibine a n la t ı lm a s ın a  karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

320 28 - VI -1939
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g jO rin adı, sanı ve I Arzuhal nulâsası
< ' oturdukları yer i 
3771 Tevfik Karaküçük. | Hazimeden taksitle 
3978 Karaküçükoğullarrın- satııı aldığı akarların 

dan. Hâzineye iadesi lc borç
Divan İr mahallesinde, tan kurtarılması.

3669 Şerife. Ö’ü oğlundan kendi-
3873 Karabaş mahallesin- sine maaş tahsisi ve 

j de Akça cami yoku- ikramiye verilmesi, 
j şunda. No. 2 evde ölü 
I teğmen Sadık valide- !
| si.

İzmit.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Maraşta Karaküçükoğullarından Tevfik Kara
küçük, Encümenimize havale edilen arzuhalinde 
vak t ile millî emlâkten satın aldığı akarların be
dellerini ödeyemediği için bir evi satılmak sııre- 
tile kısmen borcunu ödemiş ise de diğer emvaline 
de haciz konulduğundan vaktile çok pahalı ola
rak aldıkları bu emlâkin şimdi ise kıymetlerinin 
yüzde doksan düştüğü için bu yüzden olan borç
ları ödemek imkânı olmadığından bahsile kendi
si akar alanların da 3031 sayılı kanun hükümle
rinden istifade ettirilerek sefalet ve perişanlıkla
rına nihayet verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletine gönderilen bu arzuhale ge
len ccvabda ; 3031 saydı kanunun ikinci madde
sinde yalnız iradsız arsalarla arazinin geri alın
ması yazılı bulunduğundan binaların bu madde
nin şümulüne giremeyeceği bildirilmektedir.

Arzuhal sahibinin bu dileği kanun teklifini 
istilzam eder mahiyette olduğundan ve bu ise En
cümenimize tayin edilen vazifeler dışında bulun
duğundan mevcud ahkâma göre dileğinin yerine 
getirilmesine imkân bulunmadığının Tevfik Kara- 
küçüğe bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

321 28 -V I  -1939

i îzmitte merhum Teğmen Sadık anası Şerifc- 
! niıı, Encümenimize havale edilen arzuhalinde, 
i müteveffa oğlu Teğmen Sadıktan kendisine maaş 

tahsis ve ikramiye verilmesini istemektedir.
Bu arzuhal M. M. Vekâletine gönderilmişti: 
Gelen karşılıkta, dilek sahibi Şerifenin Kocası 

Hüseyin Avııi, komiserlikten mütekaid olııb 3920 
kuruş tekaiid maaşı almakta olduğundan Şerifeye 
oğlundan maaş bağla nam ıvacağı gibi ikramiye 

I talebine de 1683 sayılı kanunun 49 ve 52 nci mad- 
! deleri müsaid olmadığından dileklerinin isafına 
j kanunî imkân görülmemiştir denilmektedir.

Kanuna uygun olan M. M. Vekâletinin bu 
cevabının arzuhal sahibine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

322 28 - VI - 1939
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Sariye Yeniay ve ço
cuklar.
Eski pazar mahalle
sinde şelıid Nuri aile
si.
Yozgad.

Bilecikli Mustafa Ça
vuş Yılmaz.
İtfaiye meydanında 
Haymana oteli altın
da; kahvede Beybaba 
vasrtasile.
Ankara.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Kendisine ve çocuk
larına ölü kocasın
dan nuıa*s tahsisi.

İstiklâl savaşrııda ma 
lfıl kaldığından ve 
zarara uğradığından 
kendisine yardım ya
pılması hakkında.

Yozgad vilâyetinin Eskipazar mahallesinden 
Sariye Yeniay ve çocukları imzasile verilip Yük
sek Reislikten Encümenimize havale buyurulan 
arzuhalde kocası Nuriııin Çerkeş Etem tarafın
dan öldürülmüş olduğundan kendisine ve çocuk
larına maaş tahsisini istemektedir.

Keyfiyet M. M. Vekâletinden sorulmuş alınan 
cevabda hiç bir kıtai askeriyede kaydi buluna
mayan ölü Nurinin ailesine maaş tahsisine kanunî 
imkân bulunamadığı bildirilmesi üzerine merha
mete şayan görülen bu aile ve çocuklarına bir de
faya mahsus olmak üzere yardım yapılması Baş
vekâletten Encümenimizce temenni edilmiş ve 
alınan cevabda bu aileye maddî yardım yapddığı 
bildirilmiş olmakla dilek sahihlerinin kısmen ar
zuları yerine getirilmiş olduğunun ve başkaca bir 
muamele yapılmasına imkân bulunmadığının ar
zuhal sahihlerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

323 28 - V I - 1939

İstiklâl savaşının başından sounııa kadar va
tanî vazifesini yaparak malûl kaldığından Millî 
Müdafaa vekâletine vaki .müracaat i ne menfi ce- 
vab verildiğinden balısile bütün bu hizmetleri 
ve malûliyeti şayet kendisine tekaüd maaşı tah
sisine hak kazandırmıyorsa bir yuva kurabilmesi 
için millî emlâkten bir yer veya bir mikdar pa
ra verilmesini istemekte olan Bilecikli Mustafa 
Yılmaz çavuşun arzuhali encümenimize havale 
edilmekle M. M. vekâletine gönderilmişti. Go - 
len cevabda : İstiklâl harbinde sakat kaldığını 
iddia eden Mustafa Ydmazın sakatlığı 551 sayılı 
kanunun emraz cedveline uymadığı sıhhat iş
leri dairesince tesbit edildiği bildirilmektedir. 
Kanunî mevzuata göre dileğinin yerine getiril
mesine imkân bulunamadığının Mustafa Yılmaz 
Çavuşa anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

324 26 - VI - 1939
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası i Encümen karan ve ne sebebden verildiği
oturdukları yer
tsmailoğlu Halil. 
Eııvor Pş. Mahalle
sinde Beşire - Zeyvek 
köyü göemenleriııden. 
Balya.

To])
ııakl

rağı bol bir yere 
ini istiyor.

2967 
3121

Ayşe İkbal.
Abdullah kızı.
Hacı Malımud Ma.
Nu man zad e çıkmazın- j 

da No. 16.

Kömür maVleni ara
mak için tktısad ve
kâlet inee adnıa veri

len üç kıta ruhsatna
menin kanuna uygun
suz olarak iptal edil
diğinden şikâyet.

Balyada Beşire kazası göçmenlerinden îsmail- 
oğlu Halil, Encümenimize havale edilen arzuha
linde, Heyeti Vekile kararı ile Balyeye getiril
diklerini ve fakat Balyede toprak olmadığı için 
kendilerine toprak verilemediği gibi, ziraat işleri 
de olmadığında 19 nüfusa varan bu kalabalık ai
lenin geçinmelerinin çok müşkül olduğundan bah- 
sile toprağı çok ziraati maruf Bursa, Adana, Ak
hisar gibi yerlere nakledilmeleri suretile düştük
leri sıkıntıdan kurtarılmalarını istemektedir.

Bu arzuhal Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâ
letine gönderilmişti. Gelen cevabda : Balye ka
zasında müsaid toprak bulunmaması yüzünden he
nüz toprağa bağlanmamış olan ve on dokuz nü
fustan ibaret bulunan bu aile hakkındaki Vekil
ler Heyeti kararının, Balıkesir vilâyeti dahilin
de iskânlarını âmir bulunması hasebile bu vilâ
yet dahilinde arazisi müsaid bir mahalle nakle
dilerek topraklandırdıııaları muvafık görülerek 
bu cihetin temini Balıkesir valiliğine ehemmiyet
le yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Sıhhat ve içtiamî muavenet vekâletinin bu ce
vabının arzuhalle karşılık olarak Halile anlatıl
masına karar verildi.

Kar ır  No. Karar tarihi

325 2 6 - V I -J  939

îzmirde mukim Ayşe İkbal, Encümenimize ha
vale edilen arzuhalinde, Manisanın Turgutlu ka
zasına bağlı Ahmedli nahiyesinin Alahızır köyün
de kömür madeni aramak üzere îktisad vekâletin
den adına verilmiş olan üç kıta ruhsatnamenin 
kanuna uygunsuz olarak ibtal edildiğinden dola
yı iki defa Devlet şûrasına müracaat .ettiği hal
de davasının reddedilmesi üzerine Büyük Millet 
Meclisine verdiği arzuhal üzerine Şûrayi devlet 
kararı mevcud olan bir meseleye Encümence ba
kılamayacağı hakkında Arzuhal encümeninin 
30 - X II  - 1936 tarih ve 546 sayısı ile karar ve
rildiğinden ve bu suretle hakkının ziyaa uğratıl
dığından bahsile bu kararların refini ve hakkının 
tanınmasını istemektedir.
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% rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
' oturdukları yer

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Encümenimizin 803 sayılı Meclis kararına da
yanarak verdiği 30 - X II  - 1936 tarih ve 546 saydı 
kararını değiştirmeği mucib kanunî bir sebeb gö
rülmediğinin ve 803 saydı Meclis kararı karşı
sında Encümence yapılacak bir muamele bulun
madığının arzuhal sahibi Ayşe İkbale anlatılma - 
sına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

326 26 -V I  -1939

2767 | Osman Timin. • evvelce tahtı işgalin | Kayseride Kolordu evrak ve daire ınüdü-
29li Kolordu evrak ve da- de bulunan arsanın j rü asteğmen Osman Timin, encümenimize ha

in» müdürlüğünde ¡ıs- j başkasına teffiz edil- i vale edilen arzuhalinde, Ankarada îsmetpaşa 
teğmen. | d iğinden şikâyet. I mahallesinde Ulueak caddesinde Dağ yolunda

ı Kayseri. j I 549 metre yeri 1926 yılında kanunu medeninin
1 neşrinden evvel ihya ederek üzerine iki göz 
1 ev yaptırdığını, ve birinin kendisine teffizi için 

i ! I müracaati üzenııe bu yerin 300 metresinin bil-
[ müzayede satılmasına ve inşaatın vaziyetine 
i göre evin yeri dahil 249 metresinin beher met- 
j resi 50 şer kuruştan kendisine teffizine karar 
I verildiğinin ve bu karar mucibince makbuz mu- 
| kabilinde .124 lira 50 kuruş Ankara Defterdar-

■ | lrğr veznesine yatırmış olduğu halde on yıldır
I mütemadi takiblerine rağmen tapu alamadığın

dan bahsetmektedir, Bu arzuhal Maliye vekâ- 
j letiııe gönderilmişti. Gelen cevabda : Arzuhal 

sahibinin kendisine verilmesini istediği arsa
nın 26 - V  -1341 tarih ve 46 sayılı kararla An
kara teffiz komisyonunca Midilli mübadille
rinden Halid Nevzada teffiz edilmiş olduğu
nun anlaşıldığı ve Osman tarafından Halid 

I Nevzad aleyhin« ikame edilen meni müdahele 
j ! I davasının Ankara İkinci aslî hukuk mahkeme-

I sinde reddoluııduğu ve bu itibarla Osmanın id- 
j dia ettiği ihya mevzubahs olamıyaeağınm ev- 
j velce kendisi namına vaki teffizin hukukî bir 
: kıymeti olamıyacağından mezkûr arsa için 
’ 21 -1 -1933  tarih ve 5500/387850 sayılı makbuz- 

; | la Osmandan alınan 124 lira 50 kuruş bedeli mi-
: silin kendisine iade ve tediyesi için icab eden 
| emrin verilmiş olduğu bildirilmektedir.
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ğ rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Eneümen kararı ve ne sebebden verildiği

- 2 9  - ______________

oturdukları yer
Maliye vekâletinin kanuna uygun görülen 

hu cevabının arzuhaline karşılık olarak Osman 
Timine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2530 I Kemal Kubat.
2662 | Hacıbüzürk ma'hallc-

| sinden Kubatoğulla-
I nndan liefi veresesi
1 adına.

B el ed i y ece istiml âk 
edilen tarlalarına az 
kıymet konulduğun
dan şikâyet.

327 28 - VI -1939

Diyarbakırda Kubatoğullarındaıı Refi vere
sesi namına Kemal Kubat, encümenimize ha
vai« edilen arzuhalinde, Diyarbakırııı dağ ka
pısı haricinde şehirle şimendifer istasyonu ara
sında umumî müfettişlik ve komutanlık konak
larının inşa olunacağı en şerefli yerde sahih 
oldukları 48 dönüm arsaya 700 ve üç yıl evvel 
1 500 liraya yaptırdıkları köşke ise belediyece 
dört yüz liralık kıymet konarak istimlâk edil
mek istenildiğinden ve yaptığı itirazlar üzeri
ne de istimlâkte ısrar edildiğinden bahsile ha
kikî kıymeti belediyece takdir edilen istimlâk 
bedeli ile hiç, nisbet kabul etmeyecek derecede 
yüksek olan arsalarının, istimlâk kanununun 
hükümlerini bile bile yanlış tefsir ederek hak
sızlık yapmakta olan belediyece, yok pahasına 
ellerinden alınmasına ve avukatlara para ve
rerek mahkemelerde sürünmelerine meydan ve
rilmemesini istemektedir. Dahiliye vekâletine 
gönderilmiş olan bu arzuhale gelen cevabda : 
Diyarbakırda yeni şehir yapılmak üzere yapı 
ve yollar kanununa tevfikan tanzim ve Nafia 
vekâletince tasdik edilen pilân mucibince 2497 
saydı kanunun 2, 3 ncü maddelerine uyularak 
istimlâk edilecek mahaller meyamnda müşte
kinin arazisinin de istimlâkine lüzum görülmüş 
ve istimlâk bedeli mezkûr kanun hükümleri
ne göre takdir edilerek bir kısmının sahihleri
ne tevzi edilmiş olduğu ve diğerlerinin mua
melelerinin hitamında bedellerinin belediyece 
tesviye edileceği ve bu muamelede kanuna ay
kırı bir cihet bulunmadığı Diyarbakır valiliği
nin işarına atfen bildirilmektedir.
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® rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası! Encümen karan ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer

3551 i Ha'tice Üstüııdağ. | On seneliği verilen 
3741 Oamiikcbir mahallesi j tekaüd maaşrnın nok- 

; ölü Siird tahrirat kâ- j sanlığından şikâyet.
| tibi liifat karısı.

Maden

Dahiliye vekâletinin bu cevabının arzuhali
ne karşılık olarak Kemal Kubata bildirilmesi
ne ve bu hususta başkaca bir itirazı varsa ka
nunî yollarla mahkemeye müracaat etmesi 
icab edeceğinin de kendisine anlatılmasına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

328 28 -V I -1939

Madende ölü Siird tahrirat kâtibi liifat; ka
rısı Hatice Üstündağın, encümenimize havale edi
len arzuhalinde kocası Rifattan kendisine ve iki 
kızına bağlanan yetim maaşlarının kanun muci
bince, 10 seneliğinin verilmesi hususunda Maden 
malmüdürlüğüne vaki müracaatları üzerine ka
rnımın meriyeti tarihinden tediye tarihi olan 
1935 senesi arasında geçmiş olan beş sene müdde
te aid maaşın kesilerek geri kalan beş seneliği 
bilhesab kendilerine tediye edildiğinden ve hal
buki kendilerinden sonra emsallerinin müracaat
ları tarihinden itibaren on senelik alacaklarının 
verildiğinden ve bu suretle kendilerine seyyan 
muamele yapılmadığından bahsile şayed bu mua
mele kaınınnn muhtacı tefsir olduğundan ileri 
geliyorsa kanunun tefsir edilmesini, aksi takdir
de kanunun kendi haklarında da seyyanen tatbi
kim istemektedir. Maliye vekâletine gönderilen 
bu arzuhale gelen cevabda; birinci kânun 1928 
den muteber olmak üzere arzuhal sahibine ve ço
cuklarına 84 er kuruş maaş bağlandığı ve bu ma
aşlarında mebdei tahsisinden itibaren l-VI-1930 
tarihine kadar müterakimleri ve bu tarihten iti
baren de tahakkuk ettirilerek onar senelik ma
aşları tediye edilmek suretile Hazine ile alâkaları
nın kesildiği hidirilmekte ve 1683 sayılı kanu
nun muvakkat beşinci maddesi, vefat vuku bul
duğu halde tahsis muamelesi kanunun meriyetin
den sonraya kalmış olanlara eski hükümler daire
sinde maaş bağlanmasını ve bunlar hakkında ye- 

! ni kanun hükmünün 1 -VI - 1930 tarihinden iti- 
j haren tatbik olunmasını âmir bulunmasına göre 
i yapılan muamelenin kanuna uygun olduğu ilâ-
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Arzuhal verenle- j 
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer ._ _ _  _ i.    .

ve olunaınaktadır. Kanuna uygun görülen Dahi
liye vekâletinin bu cevabının arzuhaline karşılık 

, olarak Hatice Üstıindağa anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

329 28 - VI -1939

Reis M. M. Kâtib
Balıkesir Bolu Bursa Çorum Denizli Gazianteb

F. Tiridoğlu Lûtfi Gören Nevzad A y  as N. Kuyaalp T ahir Bar kay M. Şahin

Kırşehir Ordu Samsun
Dr. Yusuf Somcr Dr. V. Demir Naşid Fırat

Sivas 
Hikmet Işık

Sivas 
Ziya Başa ra
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3836

Müstafi k oldaş. 
İcra mt'inum. 
Yalvaç.

imtihana kabulü ve 
sorgu hâkimi tayin 
edilmesi hakkında.

Arzuhal verenle
rin adı, sam ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer

I Mülga 766 sayılı kanuna tevfikan müstantık 
j mektebi mezunlarının üç iereceye terfileri ic- 
I ra kılındıktan sonra hâkimin diğer derecelerine 
i imtihanla geçebilmek salâhiyetleri olduğu hal- 
I de 2556 sayılı kanunla bu hak takyid edilmiş bu- 
I Junduğundan tayin edilmemiş Müstantık ıııek- 
j tebi mezunlarının mağduriyetten vikayeleri için 

hâkimler kanununda tadilât icrası arzuhal sa- 
ıhibi Mustafa Yalvaç tarafından taleb edilmiş- 
[ tir. Adliye vekâletinin 31 - X II - 1937 gün ve 
| 102/34 sayılı tezkeresinde ise : Hâkimler kaııu- 
I ııunun muvakkat maddesinin ikinci bendinde 
; imtihan hakkı, kanunun meriyete girdiği tarihte 
i vazife başında bulunan mustantıklara aid bulu- 
! nub müstedinin böyle bir hakkı mevcud olma

dığı bildirilmiştir. îş  müzakere edild i: Hâkini- 
; 1er kanununda tadilât icrasını dileyen müstedi- 
| ııin dileği hakkında tayini muameleye mahal 
; olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3496 Nedret Aydın.
3679 Akçağlaıı mahallesin

de Ötün sokağında 
No. 14 evde Mahmu
diye eski P. T. T. 
.şefi Kadri Aydın eşi. 
Hskisehir.

2071 numaralı karnın 
mucibince kendisine 
ve çocuklarına maaş 
bağlanması.

3330 14 - IX  - 1939

Devlet kasasından para çalan kocasının bir 
sene müddetle mahkûmiyetine ve o kadar müddet 
memuriyetten mahrumiyetine dair verilen karar
dan sonra çocııklarile birlikte kendisinin sefalete 
maruz kaldığını ve kocası 20 senelik memur oldu
ğundan 1683 sayılı kanunun 53 ncü maddesini 
değiştiren 2071 numaralı kanun mucibince kendi
sine ve çocuklarına maaş bağlanmasını dileyen 
Nedret Aydının dilekçesi Nafıa vekâletine gön
derilmiş ve alman 3 - 1 - 1938 gün ve 8 saydı 
cevabda: bir sene müddetle hapse ve o kadar 
müddet memuriyetten mahrumiyete ve zimmetine 
geçen paranın tahsiline dair verilen ve katiyet 
kesbeden karar üzerine 1683 sayılı kanunun 
53 ncü maddesi mucibince mahkûm memurun aile 
ve çocuklarına maaş tahsisi içiıı 2071 numaralı 
kanunda yazılı suçlardan birisile mahkûm edil
mesi şart olub Kadri halikındaki karar ise sözü 
geçen kanunda yazdı suçlara mütedair bulunma
dığından taleb dairesinde maaş tahsisine imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

îş düşünüldü. İsabetli görülen vekâlet ccvabı-
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Arzuhal verenle- i 
rin adı, sanı ve | Arzuhal hulâsası | Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer I i

2780 i 
2934

Alay Yüksel. j
Kozluda mukim 383 1 
numaracı Kılnıç oca
ğı* âmilleri Mtehmed ! 
Batman ve Paşa Yük
sel vekili.
Zonguldak.

Ocaklarına aid har
man yerinin değişti
rilmesi isi hakkında.

nuı dilek sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

331 14 - IX  -1939

Havzai fahmiye heyeti fenniyesi başmühen
disi Cemal Zühtünün amcası Zihniye aid bir oca
ğın harman mahallinin Kömüriş tarafından işgal 
edilmesi üzerine kendilerine aid ocağın alınarak 
Zihniye teslim edilmesi ve kendilerine başka 
bir mahallin gösterilmesi ve şikâyete rağmen bu 
haksızlığın Cemal Zühtü tarafından kaldırılma
ması ve üstelik ocaklarnıın kapattırılma« ve bü
tün alâkadar mercilere şikâyet etmiş ise de hiç 
bir semere elde edilmemesi sebebile haklarının 
korunması Memed Numan ve Paşa Yüksel vekili 
Alay Yüksel tarafından taleb edilmektedir. Bu işe 
aid İktisad vekâletinden alınan 14 - X  - 1937 gün 
ve 4646/49261 sayılı oevabda : Sözü geçen ocak 
imalâtının durdurulmasında halisiz ve yolsuz bir 
muamele mevzubahs olmadığı ve tatbik edilen 
muamelenin fennî ve İdarî icabların yerine geti
rilmemiş olmasından münbais olduğu ve müşte
kinin ikinci bir müracaat! üzerine mahallinde ma- 
adin başmühendisi tarafından yapılan tahkikat
ta : Haksız bir muameleye tesadüf edilmediği ve 
müştekinin ikame eylediği şah idler de kendi aley
hinde şehadette bulundukları ve müştekinin me
murlara suç isnad ettiğinden dolayı hakkında vi
lâyetçe takibata tevessül edildiği ve Devlete aid 
damarlardan mükerrer en kömür çıkardıklarından 
bunların müsaderesine ve para cezası alınmasına 
karar verildiği ve binaenaleyh gerek Devdete aid 
damarlara tecavüzattan ve gerek fennî ihmal ve 
noksanların kaldırılması için vuku bulan tebli
gat ve ihtarata riayetsizlikten dolayı bu ocağın 
imalâtının havzai fahmiye idaresince tatil edil
diği ve bu hususta idare heyetince verilen karar 
aleyhine Devlet şûrasına dava açılmış bulunduğu 
bildirilmektedir, işin icabı düşünüldü :

Hâdise hakkında müştekilerin Devlet şûrasına 
müracaat eyledikleri anlaşıldığından tayini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

332 14 - IX -1939
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j3 Arzuhal verenle- 
g rin adı, saııı ve Arzuhal hulâsası 
<  oturdukları yer
3142 i Tevfik Ça'ğıraıı. ! Bir memuriyete tayi- 
3308 Bülbül mahallesinde nine dair.

No. 28 evde eski tah
sildar.
Şebinkarahisar

3335 | Haşan lla.vri .(îerger.l Kaza kaymakambğr- 
3506 ! Meclisi umumî aza- i na veya muadil bir 

sımdü'tı eski kayma- Dahiliye memurluğıı- 
; kamlardan. : na tayini,

i r  fa.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1335 yılında yapılan teşkilâtta açıkta kaldık
tan sonra mükerrer müracaatlarına rağmen bir 
memuriyete tayin olunmadığı ve açık ve maluli
yet, maaşı verilmediğinden hakkının kendisine 
tevdii ve bir memuriyete tayini, Tevfik Çağıran 
tarafından istenilmekte ve sorulan Maliye vekili
nin 29 - V III  - 1938 tarih ve 94604/27669 saydı 

; cevabî tezkeresinde:
Tayini vilâyete a id memurlardan olan müste- 

diııin her ne kadar 1926 senesinde neşrolunan 
memurin kanunu ile açık maaşı kabul edilmiş 
ise de kendisi 1335 de açıkta kalmış olduğu ve bu 
tarihde ise mazuliyet ahkâmı cari bulunduğu ve 
bu itibarla memurin kanununun 85 nci maddesi 
mucibince kendisine açık maaşı verilcmiyeceğin- 
deıı ve mazuliyet maaşı bağlanması için de buna 
müteallik kanunun 2 nci maddesi hükmüne göre 
memurların yirmi yaşına girmelerinden itibaren 
memuriyet maaşı alarak en az on beş sene hizmet 
ifa etmelerinin meşrut, bulunduğu ve halbuki 

j müstediııin 13 sene Dokuz ay 27 gün olduğundan 
| mazuliyet maaşının bağlanması da kabil olmadığı 

bildirilmektedir.
İş düşünüldü: Bir memuriyete tayini için vi- 

! lâyetc müracaatta muhtar olan müstedi açık ve 
mazuliyet maaşı halikındaki vekâletin mütaleatı- 

I mn mıısib görüldüğünün anlatılmasına karar 
\ verildi.

Karar No. Karar tarihi

333 14 - IX  - 1939

317 yılında mülkiye mektebinden neşetle ka
za kaymakamlıklarında bulunduğundan ve 1338 
de tayin kdnıdığı Hafik kaymakamlığından müs
tafi addedildikten sonra vâki müracaatları akim 
kaldığından ve binaenaleyh bir kaymakamlığa 
veya muadil Dahiliye memurluklarından birine, 
tayinini ve mümkün olmazsa tekaüd edilmesini 
isteyen Haşan Hayri Gergcrin dilekçesi üzerine 
Dahiliye vekâletinden alınan 11 - I - 1938 gün 
ve 122 sayılı eevabda:

Mumaileyhin 15 sene evvel meslekten ayrıl
mış olması ve bu müddet zarfında değişen mev
zuat. karşısında tayinini istediği vazifelerde mu
vaffakiyet göstereceğine kanaat hâsıl edilmemesi
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Arzuhal ve reııl e- 
rin adı, saııı ve Arzuhal hulâsası : Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

sebebile dileğinin yerine getirilmediği bildiril
mektedir.

îş düşünüldü: Vekâletin cevapnamesinde tas
rih edilen sebebleriıı musib görüldüğünün ve te- 
kaüdlük hakkında kanunî dileğinin aid olduğa 
mercie karşı yapılması lüzumunun dilek sahibine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

334 14 - IX  - 1939

3564 1 Jlüseyinoğlu Ömer ve | 1936 sonesi Afyon i Kadınhaııın Koşnıar köyünden Hüseyinoğ- 
3757 ! !ir- mahsullerinin inhisar * lıı Ömer ve arkadaşları tarafından .1936 sene*

İvadınhan Koşma r İdaresince satın alın- ı si afyon mahsullerinin İnhisar idaresince sa- 
! köyü. ması. j tın alınması hakkında verdikleri 29-XI-1937

Konya. ! tarihli istidaları İktısad vekâletine tevdi edil-
j mis ve alnıaıı 17-X II  - 1937 tarih ve 745 sayılı 
] yazıda müstedilerin daha evvel Başvekâlet ve 
i İktısad vekâletine vaki müracaatlerine veri- 
1 len cevabi arda 1936 senesi mahsulünün Ziraat 

bankası vasıtasile alındığı ve müstahsile satış 
için kâfi mühlet verildiği ve köylüden topla- 
ıbklarr afyon için İnhisar idaresinin hiç bir 
taahhüdü sebkefmcmiş bulunmasına binaen bu 

S afyonların satın alınması imkânları henüz el- 
\ de edilememiş olduğundan 1936 senesi mah

sulü afyonlar hakkında verilecek umumî ka- 
I rarhıra intizar etmeleri lüzumunun kendileri

ne bildirilmiş olduğu işar kılınmıştır.
I îş düşünüldü, cereyanı muameleye göre en

cümence tayini muameleye mahal olmadığına 
! karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

335 1 4 - I X -1939

924 i Abdülkadir. Birecik belediyesi mez-j Birecik Hükümet baytarı iken belediye ıııez-
974 Merinos yetiştirme bahasının baytarlık | bahası baytarlık vazifesi de beş ay kendisine 

asistanı Baytar. vazifesinden alacağı- gördürüldüğündeıı ve vaki muhabere ile bu
Karacabey. ı mit tahsili hakkında. ı hizmet için sülüsaıu ücret olarak aylık 80 lira

dan 416 lira alacağı tahakkuk ettiğinden bu 
paranın tahsiline karar verilmesi dilek sahibi 
Abdiilkadir tarafından istenmesi üzerine Da
hiliye vekâletinden alınan 19 - IV - 1939 gün ve 

; '6041 sayılı ccvabda : Bu işe aid muhabere
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Arzuhal verenle- j 
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer

lla'.'unı (Trüklü ve ar. İnhisar markalı şişc- 
Seyyar şişeci. lerinin serbest alııırb
Konya. satılmasına müsaade

edilmesi.

Talât. Evin. j Tazminatla meslek- j
Posta ve telgraf sa'- i ten çıkarılmış ise de j 
brk müfettişi. j tekaüd yapılmasını l
31 ağustos S. 8 numa- i ta,lehten ibarettir, 
rada.
Kadıköy - İstanbul. 1

Encümen kararı ve ııe sebebdeıı verildiği

evrakı Urfa vilâyetinde ziyaa uğratıldığından 
bir muamele yapılamadığı bildirilmektedir.

Î görüşüldü:
Birecik belediyesinde alacağı olduğundan 

bahsile bunun tahsilini isteyen müstedinin aid 
olduğu mahkemede dava açmak salâhiyeti ınev- 
cııd iken Millet Meclisine müracaatta bulun
ması usul ve kanuna uygun olmadığından dile
ğinin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

336 14 - I X -1939

Üzerinde inhisar markam bulunan rakı şişe
lerinin alııub satılması inhisar idaresince yasak 
edilmiş ve bundan kendileri zarar görmüş bu
lunduğundan şişelerin serbest alııub satılmasına 
müsaade olunmasını isteyen Hasaıı Urüklü ve 
arkadaşlarının dilekçesi Gümrük ve inhisarlar 
vekâletine gönderilmiş ve alınan 30 - X II  - 1937 
gün ve 18353/369 sayılı cevabnamede : bu şişe
lerin merkez ve mülhakatta inhisar idarelerince 
ımubayaa edilmekte olduğu ve müstedilerin de 
ellerindeki şişeleri muayyen fiatlar dahilinde 
Konyada inhisar idaresine satmaları mümkün 
bulunduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü : vekâletin musib görülen ce
vabının dilek sahihlerine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

337 14 - IX  - 1939

1325 yılında tazminatla meslekten çıkarıldı
ğından ve istihdamına mâni bir hali olmadığı 
için memuriyetine talib olmuş ise 60 yaşım teca

vüz ettiğinden bahisle memuriyete alınmadığından 
j ve ücretle de istihdam edilmediğinden dolayı mağ- 
! dur kalmaması içiıı tekaüd edilmesini ta leb eden 
! Talât Evinin dilekçesi üzerine Nafia vekâletinden 
| alman 12 - I - 193« tarih ve 271 saydı cevabda: 

Talât Evinin; 1325 tarihli tensik kanunu ımı- 
j (-¡bince tazminat verilerek idare ile alâkası kesil- 
! diği ve aldığı tazminatı iade etmediği çihetle keıı- 
j dişine tekaüd maaşı tahsisinin ve ne de ikramiye
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« Arzuhal vereni e- 
"5 o rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
<j oturdukları yer ,

3735 Fatma. Alalûliyet lıasebilc ba-
3!)40 Subay Ali kızı. basuulaıı kalan ye-

1 .16 mart şehidler cad- tim maaşının kay d i-
desi 24 No. da. hayat şartile bağln'iı-

Istanbul - Şclızado- ması, 
başı.

i

228 Pakize Kesim. ' Saf m aldığı könıür
241 Şiikrü kaya mahalli1- i oca'ğım Hükırmet al-

sinde Yazıcı İbrahim | dığından verdiği pa-
4489 ;jyesim ]{Izr I raııııı istirdadı.
4737 ; Devrek.

Encümen kararı ve ne sebebderı verildiği

itasına imkân kalmadığı ve (iti yaşını ikmal et
tiği için de 2772 numaralı kanunun 1!* ııeıı mad
desi mucibince ıııaaşlr veya ücretli bir vazifeye 
alınması imkânı bulunmadığı tasrih kılınmakla
dır.

is görüşüldü:
Vekâletin cevabım meşinde tasrih edilen ka

nunî sebeblerin m tisib görüldüğünün dilek sahi
bine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

338 1 4 - I X -1939

Dilek sahibi: 25 yaşını doldurduğundan yelim 
maaşı kesilmiş ise de maluliyeti sebebile bu maa
şının kesilmemesi yolunda sebkedeıı müracaatı 
üzerine hazırlanan tahkikat evrakı müııdericatını 
.M. M. vekâleti yanlış telâkki eylediğinden hakkı
nın tezahürünü istemektedir.

M. M. vekâletinin 31 - 1 - 1938 gün ve 
1501/177 sayılı tezkeresinde: 308 doğumlu olan 
müstediyenin 1683 sayılı kanunun meriyete gir
diği 1 - Yİ - 1930 tarihinde yirmi beş yaşından 
fazla olduğundan iki senelik maaşı da verilerek 
1 - VI - 1936 tarihine kadar istihkakı ödenerek 
alâkası kesilmiştir. Ancak malûliyet sebebile kay- 
di hayatla maaş tahsisini isteyen Fatma hakkın
da 1683 syılı kanunun 54 ııcü mddesine uygun 
olarak Heyeti «ılıbiyece rapor verilmiş ise de bu 
malûliyet kanunun meriyetinden evvel olması lâ
zım gelip Heyeti sıhhiye bu hususun t'ennen tes
hiline imkân olmadığını bildirmiş olduğundan di
leğin yerine getirilmesine imkân olmamıştır de
nilmektedir.

İcabı düşünüldü:
Musib görülen vekâlet cevabının müstediye 

anlatılmasına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

339 14 - IX  -1939

Zonguldağın Kilimli mevkiinde kâin 82 nu
maralı kömür ocağının sahibi Fatmadan 2 000 li
raya noter seııedile satın aldığından ve fakat 
2818 numaralı kanuna tevfikan Devlete intikal 
eden bu ocaktan intifaı menedildiğinden ve Fat- 
maya verdiği parayı istirdada muvaffak olama-



g ğ  rin adı, sanı ve ısBSB{nq ı^qnzjy Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
^ oturdukları yer i j

]3 Arzuhal verenle-

!

3882 1 Aliye. i  Muhtacin tertibinden
4095 Şehid İbrahim ailesi. ; verilib sonra kesilen 

! İkinci Aziziye mahal- j .marnının tekrar vo
lesinde Dere sokak ! rilmesi.

' Yusuf Ef. tekkesinde |
| Girid Hanya muha- ı 
I cirlerinden. 
i İzmir.

' dığından ve binaenaleyh alacağının tahsilinin te
mini için kanunun neşrinden evvel ocağa koydur- 

ı duğu haczin devamına müsaade edilmesinden ve- 
; yahud masraflar ile birlikte ocağın bedeli olan 
ı 2100 liranın kendisine teslim edilmesi lüzunıun- 
j dan bahis bulunan Pakize Kesimin dilekçesi ile 
I İktisad vekâletinin 2 - Y II  - 1938 gün ve 29797 
I numaralı cevabı birlikte tedkik olunarak iş düşü- 
| nüldü :
| Bu satm alma muamelesinden dolayı tarafey

nin hak ve vecibelerinin tayin ve takdiri için alâ- 
! kadarların ¡muhakime müracaatları zarurî olduğu 
! gibi 2818 sayılı kanuna tevfikan Devlete intikal 

eden bu ocağm imal ruhsat tezkeresine, daha ev
vel sahih olan adı geçen Fatmanm lehine bahse
dilen kanun hükümleri dairesinde tahakkuk etti- 

! rilen tazminata, alacaklı sıfatile haciz vazettiren 
dilek sahibi Pakize namına tazmin bedelinin Dev
rek icra dairesine yatırdmak üzere mahallî mal 

| memurluğuna gönderildiği cereyan eden muhabe- 
' reden anlaşılmasına mebni adlî mercilere müra- 
| caati lüzumunun dilek sahibine söylenmesine itti- 
| fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarih i

340 14 - IX  -1939

| İzmirin ikinci Aziziye mahallesinde şehid 1b- 
i rahim eşi Aliye tarafından Yüksek Reisliğe su- 
I nulan arzuhalde 312 de Girid iğtişaşında şehid 
i  düşen kocasından kendisine muhtacin tertibinden 
i tahsis edilen Mahiye 30 kuruşun 336 yılı muva- 
| zenei umumiye kanunile kaldırılmış olduğundan 

tütün ikramiyesinden istifade ettirilmesini iste- 
i mektedir.
| Millî Müdafaa vekâletinin 25 - III - 1938 gün 
i ve 4095 numaralı cevabında 336 muvazenei umu- 
| miye kanunile kesilen bu maaşın tekrar verilme- 
î  sine kanunî imkân olmadığı gibi 1485 sayılı ka- 
: nunun dördüncü maddesine tevfikan şehid yetim

lerine beyiye ikramiyesi verilmekte olub maaş 
bağlanmamış olan müstediyeye bu bakımdan da 
ikramiye verilmesine cevaz olmadığı bildirilmek
tedir. İcabı düşünüldü : 

j Kanuna uygun görülen vekâlet cevabnamc-
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* Arzuhal verenle- 
g j® rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
_«< oturdukları yer

.siııiıı ıııüstediye atılatduıasına 13-IX-1939 da it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar t «irili i

341 14-I X  - 1939

3 (>07 
3S02

Abralıaıu Levi ( iriin- 
berk.
Samııeloğlu.
K ıımbaracı yokuşun
da. Tercüman çıkma
zı Teminat apa'rtıma- 
nıııda. No. 5 dairede. 
Devoğlu - İstanbul.

Demirköy kazasında 
işletmekte olduğu mi
rî ormanlara girme
sinin. ıııenımıiyel i hali
kındaki kara’rın kaI- 
dırılmasr.

îstanbulda Fındıklıda Ahmed Halil ve şüre
kâsı şirketinin Vize ve Demirköy kazalarındaki 
mirî ve eşhasa aid ormanlardan kereste çıkarmak 
hususundaki ruhsata istinaden işletme işi şirket 
azasından bulunmak ve mütehassıs olmak itiba
ri lc kendisine aid ve on senedenberi bu mahalle 
gidib gelmekte iken bu defa hu mmtakalara git
mesine müsaade edilmediği ve Dahiliye vekâle
tine karşı sebkeden şikâyetine cebab alamadığı 
için mağduriyetten vikayesini isteyen mlistedinin 
dilekçesi ile Dahiliye vekâletinin 12 - I - 1938 gün 
ve .1402 sayılı cevabı tedkik ve icabı düşünüldü : 

Müstedinin şikâyeti üzerine Dahiliye vekâleti
nin cevabı Trakya umum müfettişliğinde mumai
leyhe anlatılmış olmasına mehili tayini muamele
ye malıal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

342 14 - I X - J 93!)

3202 Mustafa. Nilıad De- 
3372~ ğirmendağ.

Kat ili mahallesi Malı
nın dağa sokağı No. 16 
eski posta1 telgraf mü
dürlerinden ölü 11i- 
dayeloğlu.
İzmir.

Babasından, kalan y e 
tim maaşının art t iril
in asr.

Babasından kalan yetim maaşile geçinemedi- 
ğiııdeıı arttırılmasını isteyen Mustafa Nilıadm di
lekçesi ile Nafia vekaletinin bu işe aid 28-XII-1937 
tarih ve 6915 sayılı cevabı tedkik ve icabı düşü
nüldü :

Usul ve kanuna uygun olarak tahsis edilen 
yetim maaşının tezyidi kanun hükümlerde kabili 
telif olmadığından dilek sahibine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

343 14 - IX  -193!)

33f>3 Muzaffer Süzer.
¡5524 Ilırkaişerif caddesi 

No. 5 de. 
r'a*tih - İstanbul.

Posta, T. tdiiresiııde 
açılan nıemuriyel i<-in 
müsabitka imtilıamn- 
<!a, kazandığı halde ta
yin edilmemesi hak- i 
kında.

1937 yılında Posta, telgraf idaresinde münhal 
memuriyet için açılan müsabaka imtihanına işti
rak ile birinci derecede muvaffak olduğu ve bir 
sene askerlikten tecil edilmiş bulunduğu halde 
memuriyete tayin edilmediğinden bu hakkının ve
rilmesini isteyen Muzaffer Süzerin dilekçesi Na
fia, vekâletine gönderilmiş ve alınan 28-X11-1937
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« Arzuhal verenle- 
g â rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
<j oturdukları yer

429' 1 Yusuf Neca. ; Kyüp> sulh hâkimiıı-
493 Tukkoeilor mahallesi don şikâyet. 

Otakoılar- caddesi No. 
i 72 evde.

Kyüb - İstanbul.

i gün ve 6919 saydı cevabda : Mumaileyhin, as
kerlikten tecilinin hukuk mektebine müdavim bu
lunması scbebile yapddığı ve tayin edileceği va
zifenin bir taraftan yüksek mektebe devamına 
miisaid bulunmadığı anlaşılmış olduğundan tale- 

: bin isafına imkân görülemediği bildirilmiştir.
İş düşünüldü :
Vekâletin cevabında kanuna muhalefet görü

lemediğinin dilek sahibine anlatılmasına karar 
i evrildi.

Karar No. Karar tarihi

344 14 - I X -1939

j Yusuf Neca 22 - V - 1935 tarihli arzuhalinde 
Eyüb Sulh hâkimi Niyaziııiu kendisine iyi bir 

J duygu beslemiyerek muhtelif işler için mahke
meye vaki miiteaddid müracaatlarında daima 
kanunsuz kararlar almak suretile mağdur edildi- 

| ğinden ve mumaileyh hâkimin ayrı ayrı beş ıtıe- 
! sele hakkında verdiği kararları zikrile hakkında 
| her ne kadar Adliye vekâletine şikâyette bulun

muş ise de nazarı dikkate alınmadığından bahsile 
! adaletin tecellisini ve haksızlığın kaldırılmasını 
: istemektedir. Bu arzuhal Adliye vekâletine tev- 
| di edilmiş ve alınan 7 - I - 1938 tarih ve 2/1 sa- 
! yılı yazıda mumaileyhe aid davaların rüyetitıde 

yolsuz kararlar ittihaz edilmesinden Eyüb eski 
hâkimlerinden inzibatî muamele yapıldığı ve ay
ni zamanda yolsuz muamelâtı görülen icra memu
ru Muhlisin de tekaüde sevkedilmiş olması sebc- 
bile inzibatî ceza tatbik edilemediği ve mahke
mece zayi ('dildiği iddia edilen dosyanın da ad
liye yangınında yandığı yaptırılan tcdkikattan 
anlaşılmış olduğu işar kılınmıştır.

İcabı düşünüldü:
Adliye vekâletinin hâkim hakkında tatbik 

ettiği inzibatî ceza ile müstedinin şikâyetinde 
haklı olduğu anlaşılmış ve yapılan haksızlıklardan 
dolayı zarar gören müstedinin hukuk usulü mu
hakemeleri kanununa tevfikan kanun yollarında 

: müracaat hakkı mahfuz bulunmuş olduğunun 
kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar isırilıi

3-15 14 - i X - 1
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"rt Arzuhal vereııle- 
g *£ riu adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
<j | oturdukları yer ,
2S77 Ali liıza Gürcan. Tekaüd maaşının art- 
3024 Jmralıor Ali Pş. so- tırılnıasr. 

kak 26 sayılı. |
üskiidar.

3637 | Rıza Bafra. çocuğunun leylî nıec-
3839 I Gazipaşa mahallesi eaııî olarak bir mek-

; mukim ziirraUaıı. i lebde okutturulması
Emekli yarbay. i v.o kendisine toprak 

i Bafra. verilmesi.

■

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Posta, telgraf eski müdürlerinden m üt oka id 
Ali Rıza Gürcan arzuhalinde müddeti hizmetinin 
milli ..di. ; t: 1 e;«• /; i ı a 1111 ile birlikte 8i) sene olduğunu 
ve millî mücadelede Muğla, Söke ve Kıışadasile 
Aııkaranın irtibatını temin için ihtiyar ettiği fe
dakârlıklar ile malûl olduğunu ve eski kanuna 
göre tekaüd edildiği iyin geçinemediğinden ve 
beş nüfus ailesinin sefil olduğundan bahsile ma
aşının arttırılmasını istemektedir.

Dilekçesi bidayeten Nafia vekâletine tevdi 
edilerek alman 28 - X I  - 1937 tarih ve 6916 sa
ydı cevabda : mumaileyhin aczi ve sicilli itiba
ri] e 28 - XII - 1929 tarihinde 788 saydı kanu
nun muvakkat birinci maddesine tevfikan teka
üde sevkedildiğini ve Divanı muhasebatça da 
tedkik ve tescil edilen mumaileyhin gerek te
kaüd maaşının tahsisi ve gerekse hizmet müd
detinin hesabında bir yanlışlık olamayacağı ci
hetle maaşının arttırılması hususunda bir mua
mele ifası kanunen mümkün olamayacağı bildi
rilmiştir.

îcabı düşünüldü : Dileği mazmun ve mahiye
tine göre Encümence tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

346 14 - X  - 1939

, P.afrada mukim ziirradan Rıza Bafralı ar
zuhalinde : Yemen, Halkan harblerile umumî 
harbde yurda zabit olarak hizmet ettiğini, mü- 
teaddid yaralaı aldığını ve nihayet albay ola
rak üç ay da yüz beş lira maaşla tekaüd edil
diğini, halbuki mektebde okuyan bir çocuğu 
olduğunu ve kendisinin ziraatle iştigal etmekte 
ise de arazisinin bulunmaması sebebile bunu da 
kira vermek suretile yaptığını ve ihtiyarlığı 
dolayısile çalışamadığından ailesinin, iaşesini 
teminde müşkülât çektiğinden bahsile yirmi 
seneden beri çiftçilikle iştigal ettiğinden ve top
raksız zürradaıı bulunduğundan Devlete aid 
araziden mikdarı kâfi arazi verilmesini ve ço
cuğunu leylî ve meccani olarak bir mektebde 
okutturul masını ve maaşına zam yapılmasını is
temektedir.

Keyfiyet Maliye vekâletinden sorularak alı-
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Arzuhal verenle- 
¡3 rin adı, sanı ve Arzuhal hulasası 

oturdukları yer
Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

naıı 6 - I V  - 1938 tarih ve 32772/5578 sayılı ce- 
vabda : Yapılan todkikatta mumaileyhin topra
ğa muhtaç zürradan olduğunun anlaşılması 
üzerine tevzii arazi talimatnamesi hükümlerine 
tevfikan toprak verilmesi lüzumunun 1 - I V -
1938 tarih ve 32771/219 sayıl ile Samsun Def
terdarlığına bildirilmiş olduğu ve Maarif ve
kâletinden gelen 7 -1 -1 9 3 8  tarih ve 51224/423 
sayılı eevabda da : Lise ve orta okullara para
sız yatılı talebenin 915 numaralı kanun gere
ğince imtihanla alındığı ve imtihanlar da ya
pılmış olduğundan ınüstedinin dileğinin yerine 
getirilmesine imkân olmadığı bildirilmiştir.

İcabı görüşüldükte: Kanun ve ııizamata mu
halif bir hareketten dolayı mağduriyet iddi
asında bulunmayan miistedinin maaşına zam 
yapılması ve kendisine arazi verilmesi ve ço
cuğunun meccaııen okutturıdması baklandaki 
dilekleri için encümence tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

347 14 - VJ - 1i

Bolu Bursa Çorum
L vtfi Gören M. F. Gerçeker N. Katjaalp

Ordu Ordu Rize Samsun
l)r. 1’ . Demir linindi Şarlan Raif Dinç Naşid Fırat

Reis M. M. Kâtib
Giresun Aydın Samsun

1. Sökmoı M. Ulaş

T. B. M. M. Matbaası



713
2194

802
851

1032
1085

2228
2345

Devre : VI
T. B. M. M.

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ

İçtima : 1

H A F T A L I K  K A R A R  C E D V E L I

—  S a y ı: 9 W—

1 - X I I - 1 9 3 9  C um a

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

İbrahim Halil. 
Belkârderesi Namaz
gahta eczacı. 
Çengelköy - İstanbul.

Arzulıal hulâsası Encümen karan ye ne sebebden -verildiği

Velisi bulunduğu Ru
hinin Çengelköy as
kerî orta mektebinden 
alaya çıkarılması su- 
retile yapılan haksız
lığın kaldırılması.

1929 - 1930 yd ı ders sonunda ikmal imti
hanında muvaffak olmamak ve bu suretle iki 
yıl ayni sınıfta kalmak suretile velayeti altında 
bulunan Ruhinin alaya çıkarılması, cihetine gi
dilmiş ise de talimatnameye muhalif olarak 
dört kişiden noksan bir heyet huzurunda yapı
lan imtihanda noksan numara takdir edilmiş ve 
bilâhare dört kişiden müteşekkil heyet tarafın
dan evraki imtihaniye üzerinde yapılan tedki- 
katta sınıf geçecek şekilde fazla numara takdir 
olunmasına rağmen mektebin bağlı bulunduğu 
Genel Kurmayca Ruhinin hak kazanamadığı 
ilâm edilmek suretile maddeten ve manen mağ
duriyeti cihetine gidilmiş olduğundan bunun 
telâfisinin mumaileyh İbrahim Halil tarafından 
istenildiği anlaşılmaktadır.

Hâdise hakkında Millî Müdafaa vekâletinden 
alman 21 haziran 1939 tarih ve 1095/19 sayılı 
tezkereye bağlı izahnamede :

İlk ikmal imtihanının talimatname hüküm
lerine uygun olarak muayyen mikdardaki heyet 
tarafından yapıldığı ve bilâhare talebenin şikâ
yetnamesinin havalesini yanlış telâkki eden im
tihan heyeti, evvelce verilen iki numaraya yarım 
numara ilâvesi suretile numara takdirini talebe
nin lehine istimal etmek suretile bir hataya 
düşdükleri ve bu hatanın usul ve kanun hilâ
fına talebeye bir hak temin edemiyeceği ve aksi 
halde şimdiye kadar alaya çıkarılmış olan ta
lebelerin bu dairede hak iddiasına salâhiyetleri
nin kabul edilmesi iktiza edeceği ve binaenaleyh 
sınıfı geçemiyen Ruhinin imtihanları sonunda 
usulü dairesinde takdiren verilen numaralarımla 
bir haksızlık bulunmadığı ve bunun zımnında
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rin adı, sam ve j Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
: oturdukları yer | i

! yapılan muamelede kanunsuzluk olmadığı bil
dirilmektedir.

İcabı düşünüldü: Celbedilen evrak münde- 
recatından ve Vekilin dav etile alınan izahattan 
hâsıl olan kanaate göre kanuna muhalif bir 
hareket görülemediğinin ve vekâletin cevabının 
müstediye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarh’ii

348 28 - 6 -  1939

Reis M. M. Kâtib
Giresun Aydın Samsun Balıkesir

İhsan Sökmen Adnan Menderes Meliha Ulaş Fahrettin Tiritoğlu

Bolu Bursa Çorum Denizli
Lûtfi Gören Nevzat Ayas Nuri Kayaalp Tahir Berkay

Gazianteb Kırşehir Rize Samsun Sivas
Memed Şahin Dr. Yusuf Ziya Tümer Raif Dinç Naşid Fırat Hikmet Işık



% Arzuhal verenle-i
E © ; rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
fa oturdukları yer
511 Talât Kuleli. ! Eski mütekaidlerden

" m T Taşkasab Molla Gü- olub tekaüd maaşının
i rani caddesi No. 49 arttırılması.

5325 Maliye mütekaidi.
5705 : İstanbul.

110 I Enver Türksal. 1934 yılından itiba-
116 M. M. V. Matbaasın- ren (binbaşı maaşının 

da S. 3. Muamele me- verilmesi hakkında, 
muru. 

i Ankara.

;

! Müstedi tekaüd maaşının arttırılması veya 
hidematı vataniyesinc mukabil bir maaş tahsi- 

ı sini istemiş ve encümence icabı düşünülmüş
j 10 - V -1938 tarihinde verilen 1661 numaralı ve
j 15 - VI - 1938 tarih ve 43 numaralı cedvele geçen
| kararla dileğinin yerine getirilmesine mevzuatı
! kanuniyenin müsaid olmadığı kendisine tebliğ
ı kılınmış iken bu defa 31 - 1II -1939 ve haziran
i 1939 tarihli iki kıta istidasında ayni mealdeki
j dileklerini tekrarlamış olduğu görülmekle encü-
| mence yeniden bir karar ittihazına mahal olma-
| dığmın müstediye tefhimine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

349 18 - IX  -1939
-

j Arzuhal sahibi Enver Türksal dilekçesinde : 
j 400 numaralı kanundan isi ifade ile bir derece ter

fii lüzumu baklanda Arzuhal encümeninin
10 - I - 1938 tarihli ve 1169 sayılı kararı üzerine 
22 birinci kânun 1340 tarihinden itibaren ihtiyat 
binbaşılığına terfii ile maaşı bu rütbe üzerinden 
tadil edilmiş ve muamele memuru sınıfına nak- 

! ledildiği günden itibaren de mütekaid 3 ncü sı
nıf muamele memuru olarak tanınmış ise de ve
kâletçe bu rütbe üzerinden maaşı verilmemiş ve 
Askerî temyiz mahkemesine vaki müracaati üze- 

; rine hâdise hakkında Arzuhal encümenince ev
velce karar verilmiş olması münasebetile bu ka
rarın tavzihi şeklinde yine Arzuhal encümenine 
müracaat lüzumuna karar verilmiş olduğundan
1934 yılından itibaren binbaşı maaşının verilme- 

, si istenmektedir.
M. M. Vekâletinden alınan 21 - V I - 1936 ta- 

j rih ve 46430 saydı cevabnamede : Mumaileyhin 
piyade yüzbaşısı iken 16 nisan 1339 tarihinde te
kaüdü icra ve 15 nisan 1.934 tarihinde mütekai- 
den tavzif edilmiş ve 17 mayıs 1934 tarihinde ön- 

| yüzbaşılığı tasdik kılınmış ve 22 nisan 1937 tari
hinde rütbesinin muadili bulunan 4 ncü sınıf 
muamele memurluğu sınıfına mütekaiden nakle- 

| dilmiş ve 400 numaralı kanuna tevfikan bir 
| derece terfii lüzumuna Arzuhal encümenine ka- 
j  rar verilince 22 birinci kânun 1340 tarihinden 
j itibaren ihtiyat binbaşılığına terfii ile tekaüd



« Arzuhal verenle- 
g ¡g rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği 

oturdukları yer  
maaşının binbaşılık rütbesi üzerinden tadiline 
ve ona göre mİ. me. sınıfına nakline ve 22 ni
san 1937 tarihinden itibaren mütekakl S. 3. mi
me. olarak tanınması için 13 mayıs 1938 tarihin
de kararnamenin istihsali cihetine gidilmiş ve 
binbaşılık rütbesi üzerinden tekaüd maaşının ta
diline karar verilmiş ise de muvazzaflık maaş 
farkının verilmesi hakkında encümen kararile 

; bir sarahat görülmemiş ve 22 nisan 1937 tarihin
den itibaren 4 - S. nd. memurluğuna nakli yapıl
mış ve bu tarihten itibaren kendisinin 3 - S. mİ. 
memuru olarak tanınması Yüksek tasdiktan 
geçmiş olduğuna göre bu tarihten itibaren S - 4 
ile S - 3 arasındaki maaş farkının tahakkuk etti
rilmemesi Divanı muhasebat Umumi Heyetinin 
kararına müstenid bulunmuş ve 22 nisan 1937 ta
rihinde 4 - S mİ. memurluğuna nakledilmiş ve 

1 bu tarihten itibaren 3 - S mİ. memuru tanınmış 
olan mumaileyhe bu tarihten sonraki zaman için 

; iki sınıf arasındaki maaş farklarının tesviyesi
: Meclisin kararına menut bulunmuş oldıığu derme- 

yun edilmektedir.
leabr düyşünüldü : Hâdisenin mahiyetine ve 

arzuhal sahibinin neticei talebine göre M. M. Ve
kâletinin cevabının müstediye anlatıhnasına ve 
tayini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3658 Ahmed Faik. Kalan nısıf ikrami-
3860 Yeşilahi camii civa- yesinin verilmesi, 

i rında Akbaş mahal
lesinde Tanrıverdi so
kağında No. 6/8 ev- 

| de.
Ankara.

350 18 - IX  -1939

Aııkarada oturan Ahmed Faik verdiği arzu
halde, Altıncı kolordu muhasebe kâtibi iken ih
tilas suçundan 10 - V - -934 tarihinde tevkif ve 
22 - V  - 1934 tarihinde vekâlet emrine alındığını 
ve Kayseri ağır ceza mahkemesinde icra kılınan 
muhakemesi neticesinde beraet ettiğini ve teka- 
üdlüğünü taleb ederek talebinin kabul ve müd
deti hizmeti 30 seneyi mütecaviz olmasına bi
naen ikramiye talebinde bulunmuş ise de bu ik
ramiyenin tekaüd kanununun 58 nei maddesi 
hükmüne tevfikan en son aldığı maaşın bir se
neliğinin verilmesi iktiza ederken bunun nısfı 
verildiğinden şikâyetle mütebaki verilmiyen 
nısfının da verilmesini mutazammın olmakla
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği
oturdukları yer

3439 Hüsnü Erkök. Memuriyetinin iadesi.
3613 Veziri mahallesinde 

tabakhane aralığında 
: No. 7 evde.

Eski polis komiser 
muavinlerinden 
Bursa,

i

keyfiyet Maliye vekâletinden sorulmuş ve alı
nan cevabda:

Müstedi Faikin tekaüdlüğünü islediği sırada 
vekâlet emrinde bulunması sebebile tekaüd kanu
nunun 58 ııei maddesi mucibince en son aldığı 
vekâlet emri maaşı nazarı itibare alınarak ikra
miyesinin verildiği ve bu muamelenin Divanı mu
hasebatça da tedkik edilerek mumaileyh ikramiye
sinin vekâlet emri maaşı üzerinden verilmesi lâ
zım geleceğinin karar altına alınmış bulunduğun
dan tatbik olunan muamelenin kanuna uygun ol
duğu işar kılınmıştır.

İcabı görüşüldü : Yapılan muamelede kanun
suzluk bulunmadığının dilek sahibine anlatılma
sına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

351 1 8 - I X -193!)

Bıırsada oturan eski polis komiser muavinle
rinden Hüsnü Erkök, kendisine bir cürüm isna- 
dile 3 temmuz 1339 tarihinde vazifesinden affe
dildiğini bilâhare müracaatlerine (polisten gay
ri) vazifelerde istihdamına cevaz verildiği teb
liğ edildiği lıalde bir vazifeye tayin edilmedi
ğinden şikâyetle dosyasının celbedilerek tedkik 
buyurulmasını ve lüzum görülürse bir lâyiha 
ile Büyük Millet Meclisinden af talebine delâ
let edilmesini ve on üç senelik hizmetine muka
bil ikramiye verilmesini istemekten ibaret olan 
7 - X I - 1937 tarihli arzuhali Dahiliye vekâleti
ne tevdi edilerek alman 5 - 1 - 1938 tarih ve 335 
sayılı cevabda : Mumaileyhin hilafı hakikat zabıt 
varakası tanzimi sureti le kanunî vazifesini sui- 

I istimal ettiğinden kaydinin terkinine karar ve- 
' rilmiş olduğunu ve bu meseleden meni muhake- 

mo kararı alması üzerine cevazı istihdam kara
rı için müracaat etmekle keyfiyetin tedkik edi
lerek zabıta meslekinden gayri hizmetlerde ce- 

j vazı istihdamına karar verilmiş ve bu karara 
I binaen meslekte istihdamına imkân olmadığı ve 
| açıkta bulunan memurların tckaüdlük haddine 
j baliğ olmayan hizmetleri için ikramiye verilece

ğine dair kanunlarda bir kayid bulunmadığı bil
dirilmiştir.
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* Arzuhal verenle- 
g ğ  rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
% oturdukları yer

2430 Ilayri Pamucak. tektüdüik müddetinin 
2557 Yenişehir Necati Bey tenkise uğratddığm- 

caddesi No. 18. dan şikâyet.
Eski Dinarın Dazkırı 

5142 nahiyesi müdürü.
Ankara.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

İcabı görüşüldü : Polislikten gayri bir va
zifeye tayin edilmesi veya hakkıııdaki kanırın 
refi için Meclise lâyiha tevdi kılınması ve on üç 
senelik hizmetine mukabil ikramiye verilmesine 
cevaz göstermeyen 1683 numaralı kanun hüküm
lerine rağmen ikramiye verilmesi istenildiğinden 
encümence tayini muameleye mahal olmadığına 
karaı* verildi.

Karar No. Karar tarihi

352 1 8 - I X -193!)

Dinarın Dazkırı nahiyesi müdürü Hayri Pa
mucak imzasile verilen arzuhalde; eli işten çekti
rilmek veya memuriyeti ilga edilmek suretile açık
ta kaldığı müddetlerle millî mücadelede sebke- 
den hizmeti nazarı itilm e alınmamasından dola
yı tekaüdlük müddetinin tenkise uğratıldığından 
bahis ve şikâyet edilmektedir. Ledelmulıabere 
Dahiliye vekâletinden alınan 30 - 111 - .1938 ta
rihli tezkerede mumaileyhin bahsettiği açık müd
detlerinin filî hizmetten sayılanııyacağı ve millî 
mücadeledeki hizmetinin ise ancak bir mislinin 
filî hizmete mahsub edilip diğer bir mislinin ma
aş tahsisinde nazarı itibare alınabileceği ve mu
maileyh tekaüdlüğünü taleb eylediğinde bütün 
sefahati memuriyetinin eldeki mevzuata göre in
celenerek kanunî hakkının verileceği bildirilmiş
tir.

Mumaileyh 13 - X  - 1938 tarihile muahharan 
verdiği arzuhalinde müstediyatı sabıkasını tekrar
la yirmi küsur seneye baliğ olan hizmet müdde
tinin on dokuz seneye tenzil ve tekaüdlüğüııüıı 
maaşsız bir mikdar ikramiye verilmek suretile 
icra edildiğinden şikâyet ve tekaüd muamelesinin 
tashihini taleb etmektedir.

Mumaileyhin Şûrayi devlete de vaki olan 
müracaatı üzerine oraca red kararı almış olduğu 
arzuhali muhteviyatından anlaşılmasına ve Şû
rayi devlet mukarrer atının encümence yeniden 
tedkikine Meclisi Âlinin 803 sayılı kararı muci
bince mesağ olmadığının müstediyc anlatılması
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

353 18 - IX  -1939
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Ziya Günay.
Çarşı mahallesi Mı
sırlı sokağı çıkmazın
da kaymakam müte
kaidi Misak kızı Asi- 
je  vekili.
Trabzon.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

İstihkakını iddia et
tiği emvali gayrimen- 
kulenin kendisine ve
rilmesi.

Müstedinin 31 - Y  - 1937 tarihile verdiği arzu
halde ıuüekkili muhtediye Asiyeye bilverase in
tikal eden gayrimenkulleri 6 ağustos 1340 tari
hine kadar elinde bulundurduğu ve bu tarihe 
kadar hiç bir müdahale vuku bulmadığı halde in
tikal muamelesi yaptırılmamış olduğu beyanile 
kendisine tapu senedi verilmemekte ve tasarruf
tan menedilmekte olup halbuki bu muamelenin
13 haziran 1926 tarihli Heyeti Vekile kararın
dan mülhem talimatname ve Lozan muahedesi 
ahkâmı ile bariz bir tezad teşkil ettiğinden ve red
di emval kararnamesinin meri bulunduğu müddet 
zarfında bilfiil mutasarrıf bulunmuş eşhası mü- 
tegayyibe vereselerine aid gayrimenkul emvalin 
kendilerine teslim ve iadesi mevcud kanunî mev
zuat icabından bulunmakla halen Hazine em
rinde bulunan emvali gayrimenkulenin bilverase 
müekkiline iadesine karar verilmesini istirham 
etmekle keyfiyet Maliye vekâletinden sorularak 
alınan 1 - I  - 1938 tarih ve 32145/484 saydı tez
kerede: Mühtediye Asiyenin istihkak iddia ettiği 
murisi Ermeni milletinden Rastatoğlu Misaka aid 
emvali gayrimenkuleye 13 eylül 1331 tarihli ka
nun ahkâmına tevfikan 1334 tarihinde vaziyed 
edilerek 1934 senesinde mülkiyetinin bilmüzaye- 
de satddığı ve tehcire tâbi tutulan eşhas veya 
bunlarm hakkı intikal eshabı 1336 tarihli red
di emval kararnamesinin mevkii meriyette bu
lunduğu müddet zarfmda bulundukları mahal
den avdetle mallarına tesahüb ve tasarruf etmemiş 
iseler gayrimenkul malları hakkında 15 nisan 
1339 tarihli kanun hükmünün tatbiki icab edece
ğini ve Asiyenin iddiası istihkak eylediği gayri- 
menkuleye 1334 senesinde vaziyed edilerek 1934 
senesine kadar Hâzinenin tasarrufunda ve ida
resinde kaldığı anlaşılmakla kendilerine bu em
valin aynen ve 1331 yılındaki mukayyed kıy
metinin verilmesine imkân olmadığı bildirilmiş
tir.

İcabı görüşüldü: Hâdisenin şekil ve mahiyeti
ne ve müstedinin iddiasına göre salâhiyeti kanu
nen tayin edilen mahkemelere aid olan bu iş 
hakkında encümence karar ittihazına mahal ol
madığının müstediye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
354 18 - IX -1939



* Arzuhal verenle-
g 3 rin adı, sam ve Arzuhal hulâsası ı Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
^  oturdukları y e r  
2980 1 A. Hamdi Selçuk. ! 2287 No. lu kanuna 
3134 Kültür Başnokreteri. ' göre Başkâtiblerin 

Rize. nıaaşı 25 lira olarak
i tesbit edildiğinden 

tekaüdlüğünün 25 li
ra üzerinden icrası.

! Rize kültür başsekretari Ahmed Hamdi Sol- 
i ç.uk imzasile verilen istidanamede :

1 - 2287 numaralı kanun, başkâtiblerin maaş
larının 25 lira olarak tesbit eylediği ve kendisi 
on senedeııberi başkâtiblik vazifesini ifa ettiği 
lıalde başkâtibliğe mu hassas 25 lirayı alanıamak-

I ta olduğundan,
2 - Maaşı evvelce on beş lira iken teadül ka

nunu meriyete girince bu maaşa aid bir derece 
olmamasından dolayı bu kanunun izahnamesinin 
37 ııci maddesine göre 16 ncı dereceden maaş ve
rilmesi lâzımgelirken 17 nci derece üzerinden
14 lira verildiğinden ve beş sene böyle devanı 
edildiğinden mükteseb hakkının temini,

3 - Balıkesir'den Rizove tahvilinde yol mas
rafı vilâyet hududu itibarile iki saatlik mesafe 
üzerinden hesab edilmesi yüzünden ailesini götii- 
remeyerek beş senedir kendisi Rizede ve çocuk
ları Balıkesir'de kalarak bu tahassürün verdiği 
iztiraba tahammülü kalmadığından babsile dilek
leri isaf edilemediği takdirde kanunî hakkı olan 
25 lira üzerinden tekaüdünün icrası taleb ve

i istida edilmektedir. Ledelmuhabere Maarif vekâ
let i m* gelen karşılıklarda :

1) 25 lira maaş alanlara başsekreter ve dalın 
aşağı alanlara sekreter namı verildiği, Ahmed 
Hamdi ise on yedi buçuk lira maaş almakta olub

; kendisine verilen unvanın kanunî olmayıp idari 
j bir unvandan ibaret bulunduğu,

2) Sekreterlerin terfileri öğretmenler gibi ol- 
mayrb diğer memurlar gibi teadül kanununa göre 
yapıldığından bunların terfi edebilmeleri için ka
nunî müddetlerini doldurmakla beraber vazifele
rinde ihrazı muvaffakiyet eylemeleri ve kadronun 
da terfie imkân verecek durumda bulunması 
meşrut olub Ahmed Hamdinin maaşı 1934 yılında 
on dört liradan 16 liraya ve 1936 da 17 buçuk li
raya çrkarılmış olduğu ve bunun emsaline nisbet- 
le az olmadığı;

3) Tayinleri mahallerine aid memurların zatî 
i ve aile harcırahlarının vilâyet hududundan i ti-

baren verilmesi 1932 ydı bütçe kanununun hiik- 
| mü iktizasından olmakla müstedinin zatî ve aile 
| harcırahlarının vilâyet hududundan itibaren ve- 
I rilmiş olduğu,
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4) B ilfiil 25 sene hizmet etmiş olan memurlar
dan isteyenler 1683 numaralı tekaüd kanununun 
fi neı maddesi muciibnco *on aldıkları maaşlarile 
tekaüde sevkolunabilecekleri ve son alman maa
şın tekaüd maaşına esas tutulabilmesi için de iki 
y/l alınmış bulunması meşrut olıııasile müstediye 
25 lira üzerinden tekaüd maaşı tahsisi mümkün 
olamayacağı bildirilmektedir.

îş düşünüldü : Dileklerine kam  vekâletin ce
vabının kanunî görülmüş olduğunun dilek sahi
bine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Kara r tarih i

_ _  9 —

355 18 - IX  -1939

Fatihle oturan mütekaid yüzbaşı Şükrü Be
yi l 10- X I I -1937 tarihli arzuhali ile fazla te
diye edilmesi sebebile Maliye vekâleti munta
zam borçlar müdürlüğünce namına 88 Hra bore 
tahakkuk ettirildiği mezkûr müdürlükten bildi
rilmesi üzerine bu borcun neden mütevellid ol
duğunun ve müfredatının tedkikı ile kendisine 
bildirilmesi hakkında Maliye vekâletine 24 - V I -  
1937 tarihinde verdiği arzuhale eevab alamadı
ğından şikâyetle bu dileğine eevab verilmesinin 
teminini islemekle keyfiyet Maliye vekâletinden 
sorulmuş ve alman (i - I - 1038 1arih ve 186 sa
ydı tezkerede : Mumaileyhe hakikatte 11 lira 77 
kuruş emekli maaşına 35 lira 88 kuruş fevkalâ
de tahsisat verilmesi icab ederken 94 kuruş faz- 
lasile 1 - IX  -1932 tarihinden mayıs 1937 tarihi
ne kadar 16 lira 82 kuruş ve 1683 sayılı kanu
nun 57 nci maddesi mucibince verilmesi lâzım- 
gelen yüzde, on zam mikdarr da 276 kuruş oldu
ğu halde bunun da (26) kuruş fazlasile 302 ola
rak verilmiş olduğu bundan dolayı namına 68 
lira 40 kuruş fazla mehuz tahakkuk ettirilmiş 
bulunduğu anlaşıldığı ve keyfiyetin zikri geçen 
dilekçeye cevaben 9 - V I 1-1937 tarihli mektubla 
bildirilmiş olduğu işar kılınmıştır.

İcabı görüşüldü : Musib görülen vekâletin c e 

vabının dilek sahibine anlatılmasına karar v e 

ri l .  li.
Karar No. Karar tarihi

35i» İS  - IX  -1930

3625 Şükrü Beğil.
3822 Kıztaşı Açıklar so

kak No. 18 evde. 
Emekli yüzbaşı. 
Fatih - İstanbul.

Maliye vekâletince 
fazla tediye edildiği 
beyanile çıkarılan 88 
lira küsur kuruş bir
den alınmaması.
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4302 Lûtfi Girgen 
4083 (b*man mesaha me 

m uru.
Feke
Adana

hulâsası E rıcm m 'iı k ,;ra ^t'bebden verildiği

Açık maaşlarının ve 
rilmesi.

Eski Diyarbakır orman mesaha memuru Lûl- 
fi Girgen imızasile verilen arzuhalde; evvelce bu
lunduğu Manisa orman memurluğundan İS kâ
nunu sani 1928 tarihinde hakkında tatbik olunan 
tasfiye muamelesi Şûrayi devlet kararile 20 - V - 
1937 tarihinde refedildiği halde mükteseb hakla
rı verilmediğinden bahsile hiç olmazsa tasfiye ta
rihinden bunun refi tarihine kadar zamana aid 
açrk maaşlarının 1esv.iyesi taleh edilmekledir.

bedel muhabere Ziraat vekâletinden alınan
15 - IV - 1938 ve 5 - VII - 1939 tarihli 
tezkerelerde mumaileyhin açık maaşlarının 
tesviyesine dair Şûrayi devlet kararında bir ka- 
yid olmadığı gibi esasen bir memura açık maaşı 
verilebilmesi ancak memuriyetinin, lâğvedilmesi 
veya vekâlet emrine alınması veyahud işten me
nedildikten sonra iııdelmuhakeme beraet veya 
meni muhakeme kararı alması gibi uıunyym 
ahvale münhasır bulunmasile gerek tasfiye mua
melesinin refi halikındaki karar tarihine kadar ve 
gerek işbu kararın refinden sonra yeniden me
muriyete tayin edilmiş olduğu zamana kadar olan 
müddet için açrk maaşı verilmesine imkân bulun
ma d iğı g<»sİ erilmiştir.

İş düşünüldü : Kanunî mevzuata uygun olan 
vekâlet cevabının müstediye anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

İS - IX - 1939

2734 A. Fethi Uzkan.
2875 balata Voyvoda han 

No. 13 de ceridei ha
vadis ve saadet gaze
teleri sahibi. 
îst.a.nbııl.

Kazanç ve muamele 
vergisi kaçakçılıkla-
• rtıı ihbarından dola
yı ikramiyesinin ve
rilmesi.

('eridi“,i havadis ve Saadet gazeteleri sahihi 
Fethi Uzkan tarafından verilen istidada:

280 000 liralık bir kazam; ve muamele ver
gisi kaçakçılığını ve İstanbul maliye memurla
rından bazılarının suiistimallerini Maliyi» vekâ
letine ihbar ettiği ve olmikdar vergi kaçakçılığı 
tahakkuk eylediği halde tahakkuk eden mikdar 
17 000 küsur liradan ibaret gibi gösterilerek 
kendisine 1 200 lira ita ve yeniden bir ihbarım 
!iıc alızedilmiş ve memurlar halikındaki ihbara 
tından yalnız bir tanesi mevkii muameleye konu
larak o da senelerce intaç edilmemiş ve ilıbara- 
fınııı mahremiyetine de itina olunmamış oldu
ğundan ve kaçakçılık hakkmdakj jlıbaratı iize
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rine Mâliyece ‘284 hin küsur liranın tahakkuk 
di irildiği ve hıınıııı da kısmı küllisinin tahsil 
('dilmiş olduğu bilâhare kendi tahkikatile sahil 
olınasile mütebaki ikramiyesinin itası hakkında 
Maliye vekâlet i »e vaki olan müracaatında mez
kur ihbarname ile Hazine lehine haklarından fe
ragat etmiş olduğu öne sürülerek cevabı red ve
rildiğinden ve kendisinden alınan ihbarnamenin 
17 000 küsur liraya ınaksur olması lâzımgelip 
üst tarafının tediyesi ieab edeceğinden bahsile 
kanunen müstahak olduğu ikramiyenin tanı 
olarak tediyesi taleb edilmektedir.

Ledelmuhabeıe Maliye vekâletinden ceva
ben alınan tezkerelerde : Kaçakçılık halikındaki 
ihhamttan ancak bir kısmının tahakkuk etmesi 
ve mumaileyh, 1.3- IX -1035 tarihile vekâlete 
verdiği istidanamede; o tarihe kadar vaki olan 
ihbarları üzerine tarhod.iliniş veya edilecek olan 
mektum kazanç ve muamele vergileri dolayısi- 
Ic1 1905 numaralı kanun mucibince tahakkuk el
miş veya edecek ikramiyesinden mühim bir kıs- 
minin Hazine lehine ieragatine mukabil şimdi- 

ı den alâkasının kesilmesini islemesi üzerine nmlı- 
i  birin bu isteği yerine getirilerek noterlikçe tan

zim olunan 4 nisan 1936 tarihli bir seııed muci- 
ı bince mezkûr tarihe kadar vaki ihbarlarından 

mütevellid olarak tahakkuk etmiş veya edecek 
ikramiyesinden dolayı Hâzineyi ibra etmesine 
mukabil kendisine 1 200 lira verilerek alâkası
nın kesildiği ve mumaileyhin ihbaratı bu ih- 
narnamc tarihinden mukaddem bulanmasına 
yöre artık ikramiye .nam ile bir para verilmesi
ne hukukun imkân görülemediği ve muhbirin 
memurlar halikındaki ihbaratımn neticelendiril- 

: meuıiş olduğuna mütedair iddiasına gelince:
Bıı ihbar yalnız tâli derecedeki memurlara 

münhasır olmayıp defterdar ve başmüfettişlik 
yüksek derecedeki memurlara da şamil olması 
itibarile yaptırılan tahkikat neticesinde Istan- 

| bul sabık defterdarı ile başmüfettişi hakkında 
takibatı istilzam edecek bir suçun mevcud ol
madığı anlaşıldığı, tâli memurlar halikındaki 
tahkikat evrakında da ihbar eylediği gibi suiis
timal şeklinde bir suç teshil edilmiş olmayıp ba- 
zr memurların vazifelerinde ihmalkârlıkta bu-
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483 Malımud Dağ. Kâfi mikdarda hir
507 Ahlat ilçesinin Adil- ikramiye verilim si. 

eevaz nahiyesi mer
kezinde Saidoğlu.
Bitlis.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

lnııdukları görülerek ovı-ukmıtı vilâyet idare 
heyetine verilmiş olduğu, ınaahaza İstanbul Ala- 
liye memurlarından ahvali < la i i şüphe görülen 
liirin 22(>5 numaralı kamına tevfikan tasfiyeye 
tâbi tutulmuş oldukları ve muhbirin memurlar 
bakkaldaki ihbarının mahremiyet ine itiııa edil
mediği halikındaki beyanatının da hakikate mu
vafık olmadığı bildirilmiştir.

Lş düşünüldü :
Muhbirin ammeyi alâkadar eden maliye me

murları hakkındaki ihbaratı üzerim' vekâlolee 
kanun dairesinde muamele yapılmış olduğu an
laşılmıştır. Hu arada muhbirin ihbaratınm mah- 
reııı tııtıılduğu <la bildirilmiş olduğundan gerek 
bunun ve gerek mektıım \'ergih;ri Hâzineye ha
ber vermesinden dolayı 1905 saydı kanuna tev
fikan tahakkuk elmiş veya edecek ikramiye hak
ları için Maliye vekâleti ile arasında cereyan 
(den muameleden ve tanzim kılman ibra sene
dinden taluıddüs eden ihtilâfa! hukuku adiye 
cümlesinden olarak ıuehakimi alâkadar etmesi
ne ınebııi tedkikı encümenin vezaifi cümlesin
den bulunmadığın m da miist-ediye anlat ılmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
358 18 - IX - 1

Bitlis vilâyetine merbut Ahlat kazasının Adil- 
cevaz nahiyesinde Saidoğlu Malııııud Dağ imzasil e 
verilen 23 - V - .1939 tarihli istidanamede; 
5 - I - .1939 tarihli arzuhalinde de beyan etmiş ol
duğu üzere kardeşi birinci subay Bahrinin şelıid 
düşmesi üzerine malî vaziyeti anıklı bir hal aldı
ğından balısi 1 e iskân tarikile bir evin tahsisi ve
ya iki gözlü bir ev yapmak üzere mikdarı kâfi ik
ramiye itası t.aleb edilmektedir.

Mumaileyhin evvelki istidası üzerine dileğinin 
yerine getirilmesine kanunî mevzuatın müsaid ol
madığının kendisine anlatılmasına encümence 
24 - 1Y - 1939 tarihinde 71 numara ile karar ve
rilerek 7 - VI - 1939 tarihli haftalık karar cedve
li ne idlıal edildiği anlaşıldığından I-ekrar karar 
ittihazına mahal olnuıdığ miu kendisine tebliğine 
ve evrakının hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
359 18 -I X  -1939



Orlıan Hormis ve kardeşi Kâmil 11 oram tara- 
fmdan verilen dilekçede : Nöbet mahallinde uyu
yan nöbetçi erini düğmesinden dolayı hakkında 
sadır olub infaz edilen mahkûmiyet karan müna- 
sebetile sırası gelmişken teriiden geri kalarak 
mağdur olduğundan mahkûmiyetinin bütün ııeta- 
vieile affini ve terfi ettirilmesini istemektedir.

icabı düşünüldü : Dileğin mahiyetine «öre 1a- 
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Kara r tarihi

Arzuhal mılâsası Encümen kararı w  ne sebebden verildiği
* Arzuhal verenle- 
g ® rin adı, sanı ve 

oturdukları ver 
4612 Orhan Hormis.
4939 Temenyeri.

Bursa.

27 Mükerrem Başsen.
•_>8 Küçük hamam mahal

lesi No. fil evde mi-
554 ». satır.
5^6 Kandıranın Şeyhler 
905 nahiyesinin Hoca kö- 
945 yenden Mustafa ka- 

1 rısı.
1096 Adapazarı.
1149

4610 Şükrü Akifoğlu.
4937 Piyade emekli teğ- 

meni.
Kadıköy İzzettin so
kağı No. 7 
İstanbul.

Cezası çekilmiş mah
kûmiyetlerinin ava- 
kib ve mahrumiyetle
rinin de af fi.

Mutasarrıf olduğu or
mandan istifade etti- 
j-ilmediğinden şikâ
yet.

Bir derece mafevk 
rütbe üzerinden t.e- 
kaüd edilmesi.

Adapazarında misafir

360 18 - IX  - 1939 

Ziya kızı Mükerreııı
Başsen imzalı arzuhallerde : Şeyhler karyesi hu
dudu içinde mutasarrıf olduğu ormandan isti
fade ettirilmemekte ve makanu aidesine vaki mü
racaatlarına cevab verilmemekte olduğundan halis 
ve şikâyet edilmektedir.

Ledelmuhabere Ziraat vekâletinden alman 
27 - IV - 1939 tarihli tezkerede : Mezkûr ormana 
vaki müdahalenin meni hakkrnda Turnalı köyün
den Köseoğlu Said tarafından açılan bir dava, 
muhtelif safahat geçirerek elyevm Mahkeme i tem
yizde derdesti rüyet ¡bulunduğu cihetle ayni orman 
üzerinde hissedar sıfatile tasarruf iddia ettiği aıüa- 
şılaıı Mükerremin dava neticesine intizar etmesi 
zarurî bulunacağı ve ormanın hukukî vaziyeti 
katği ve sarih surette halledilmeden bir muamele 
ifasına imkân görülemediği keyfiyetin 11-111-193!) 
tarihli yazı ile Kocaeli ormaıı çovirge müdürlü
ğüm! bildirilmişi olduğu işar kılınmaktadır.

İcabı düşünüldü : Halli mehakime aid bir ih
tilâf hakkında .Encümence tedkikat yapılması 
imkânı olmadığının müslediye anlatılmasına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

361 1 8 - I X -1939

İstiklâl harbinde malûl düşerek 1927 senesin
de tekaüd edildiğinden ve malûl zabitanııı bir 
derece mafevk rütbe üzerinden tekaüd edilmeleri 
halikındaki kanundan kendisinin de istifade etti
rilmesi için Millî müdafaa vekâletine iki defa mü
racaat ettiği halde talebinin isaf edilmediğinden
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer

Encümen. kararı ve ne sebebden verildiği

bahsile dosyasının tedkikıuı v»> M. Al. voknlotiııin 
bu kararının taslı ili ini isteyen emekli toğmcıı 
Şükrü Akif oğlu arzuhali cnciimcııiinizc ha
vale edilmekle icabı görüşüldü:

3410 numaralı kanun mucibince Askerî tem
yiz mahkemesinin bakacağı işler meyalımda olan 
bu dilek iyin mezkûr mahkemeye müracaat el ine
si lüzumunun arzuhal sahibine bildirilmesine ka
rar verildi.

Karar No. Karar iarihi

362 18- IX - 1!W!»

Memed Ağan. 
Beşiktaş akareti» 
No. 22/24 evde. 
Emekli binbaşı. 
İstanbul.

Düyuna kalan mart, 
ıı isaıı, mayıs maaşla- 

verilmesini is- 
ı ediği için tekaüde 
sc vkcd ildi ğin den bu 
haksızlığın kaldırıl
ması.

Düyuna kalan, mart, nisan, mayıs maaşlarının 
verilmesini taleh ettiği için tekaüde sevkedildiğiıı- 
den ve bu yüzden dücar olduğu mağduriyetten 
kurtarılmasını isteyim İsaııbulda mukim emekli 
binbaşı Aleıııed Ağannnı arzuhali encümenimize 
havale edilmekle icabı görüşüldü:

3410 numaralı kanun mucibince Askeri tem
yiz mahkemesinin bakacağı işler meyalımda olan 
bu dilek için mezkûr mahkemeye müracaat et
mesi ieab edeceğinin arzuhal sahibine bildirilme
sine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

363 1 8 - I X  - 193ü

A. L». liirean.
()sıııanzat i sokağında 
No. 96.
Kırıkkale.

Tckaüd edildiğinden
ikramive verilmesi.

Kanunî lıarb zammile beraber 36 sene hiz
mette bulunmasına rağmen mektebe küçük “ ir
diği i»;i11 altı seııe hizmeti hesaba tutıılmıyarak 
hizmet müddetinin 29 sene II ay ve 17 güne iıı- 
dirilmesile ve 13 günlük bir noksan sebebile ik
ramiyeden mahrum edildiğinden ve İS,s!) kıırııs 
tekaiidiye ile sefalete diiçar olduğundan balısile 
Kırık kal ede öııyüzbaşılıktan mütckaid Alımed 
Bircaıım arzuhali encümenimiz»1 havai»* edilmek
le icabı görüşüldü :

3410 sayılı kanım mucibince Askerî temyiz 
mahkemesinin bakacağı işler meyalımda olııp hu 
dilek için askerî temyiz mahkemesine müracaatı 
ieab edeceğinin kendisine »-evalten bildirilmesi
ne karar verildi.

Karar \o. Karar tarihi 
364 IS - IX - 193ü
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"S _ Arzı.ıÎı;.ıl verenie- 
g *5 rirı adı, sam w. A m ı hal hulâsası 
^  oturdukları yer
2935 Salih Erozaıı. Tasarrufu altında bıı- 
3088 AJibey jiaJıiyesi Na- İtinan boş hektar ye

nlik kemal mahalle- ritıiıı yolsuz olarak 
sinde. istimlâk edildiğinden 
Ayvalık. şikâyet.

4817 Mustafa Şevket Kal- Maluliyet maaşı bağ- 
5152 kandelen. lanması.

Belediye raddesi Sam
sun pazarı.
Hava hatun sokak 4 

N o .  da mukim ih- 
1 iyal topçu teğmeni.
Samsun.

Encümen kararı ve ne sabebden verildiği

Ayvalığın Al i bey nahiyesinden Salih Krosum, 
'l üksek Reisliğe çektiği ve Kficü ıııen inme havale 
buyurulan telgrafında : Sahibi bulunduğu ve mey
velik halini' getirmiş olduğu beş hektar arazinin 
spor sahası olarak istimlâk edilmek istenildiğinden 
halbuki eski spor alanı 30 metre kadar yakında 
ise de bu yer nahiye ileri gelenlerinin malı oldu
ğundan oraya dokunulmak isten ilmediğin d en şi
kâyet etmekle ve hakkının korunmasını dilemek
tedir.

Dahiliye vekâletine gönderilen bu telgrafa alı
nan cevabda : Nahiye merkezinde bu sene yapıl
ması mukarrer programlı işler meyalımda bulu
nan spor sahası için dilek sahibine aid arazinin d e  

24!)7 sayılı kanuna göre istimlâk muamelesinin 
yapıldığı ve sahibinin de muvafakat ile belediye 
namına tapuya t e s c i l  edildiği ve yapılan bıı mu
amelede bir kanunsuzluk bulunmadığı Balıkesir 
valiliğinin işarına atfen bildirilmekU'dir.

îş görüşüldü : Muamelede bir kanunsuzluk ol
madığı gibi dilek sahibi <1< bu arazinin mülkiye
lini belediye namına tapuca tesciline muvafakat 
etmiş bulunduğundan Rfi'-ümenimizce tayini mu
ameleye lüzum olmadığına, karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
365 İS - IX  - !!>:{!)

Çanakkale, Kafkas ve Sina cephelerinde, beş 
sene ve istiklâl muharebesinde üç sene vatanî hiz
metini ifa ettiğinden ve kolundan sakatlanarak 
maluliyet inin katği rapora bağlarıma ması yüzünden 
oıı yedi senedenberi müracaatlarına rağmen ken
disine maaş tahsis edilemediğinden ve ikramiyede 
verilemediğinden bahisle maluliyetine binaen ka
nunî muamelenin yapılmasını ve hakkının veril
mesini isteyen ikinci sınıf ihtiyat topçu mülâzimi 
Mustafa Şevket kalkandelenin arzuhali encümeni
mize havale edilmekle icabı görüşüldü :

3410 sayılı kanun mucibince askerî Temyiz 
mahkemesinin bakacağı işler meyalımda olan bıı 
dilek için mezkûr mahkemeye müracaat etmesi lü
zumunun arzuhal sahibine bildirilmesine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 
366 IS-IX-İM!)
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407

19
20

4831
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Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
oturdukla im yer
- lid Krdnğan. Muhtelif işlerde ça-

Ktişddli mahallesi es- lışdığından askerliği
m i  mebuslardan ölü ni de yaptığından 
Mahbuboğlu. bir işe tayini.
K ırşehir.

Ramazan Avar. Kar.unu medeninin
İnebolu köyünden Ka- evlenmeye aid olan
vas Meraedoğlu. hül'Vinlerinin tadili.
I >ozdoğan.

Bürhan Hafi Cığal- Taleb eylediği mese-
oğlu. le dairesince halledil-
l'/üm kurumunda an- diğindeıı evrakı miis-
balâjlar servisi şefi bile,sinin kendisine
emekli yiizhaşr. iadesi.
I zmir.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Kırşehir idadisinitı yedinci sınıfını ikmal 
ederek vilâyet, evrak tevzi memurluğunda, malı 

,;abıt kâlibliği, belediye n ıılnısebecîlı-d »ri- 
bi vazil‘(!İerde istihdam edildiğini, askerlik va
zifesini de i fa etmiş bulunduğunu encümenimize 
havale edilen arzuhalde anlatan eski mebuslar
dan Mahbuboğlu Sa it Krdoğan hasbelkader 
İ K İ  senedir açıkta, olduğundan ve a l l ı  nüfuslu 
ailesile sefalete düştüğünden, babasının da hiz
metleri nazara alınarak kendisinin sefaletten 
kurtardın ası için her nerede ve ne kadar ma
aşla olursa olsun bir vazifeye tayinini dilemek
tedir.

Bıı dileğin yerine getirilmesi encümenimiz«' 
tevdi oluna,n vazifeler meyanında olmadığından 
(ayini muameleye lüzum görülmediğinin arzuhal 
sahibine bildirilmesine karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

367 18- L X - 1939

Bozda,ğmın İnebolu köyünden Ramazan Avar. 
Encümenimize havale edilen arzuhalinde, 14 sene 
evvel evlendiği halde çocuğu olmadığından ve ka
rısının iiç. sene evvel iki gözünün sakal olduğun
dan ve karısımıı müsaadesiIe tekrar evlenmek is
tediği halde medenî kanunun buna mâni bulun 
duğmıdan bahsile evlâtsız ve bakımsız iki gözü 
sakat bir kadının elinde Kaldığından sızlanmakta 
ve medenî kanunumuzun, kendi vaziyetine tema< 
eden hükmünün değiştirilmesini istemektedir

Bu dileğin yerine getirilmesi kamın teklif edil
mesini istilzam eder mahiyette olduğundan ka 
ıııın teklif etmek ise, Küçümenimize tayin edilen 
vazifeler dışında, bulunduğundan dileğinin yerim 
getirilemeyeceğinin böyleee arzuhal sahibine a n  

bitil masına karar verildi.
Karar No. Kara r  t a r i h i

368 18 - IX i 9 3 ü

tzmirde üzüm kurumunda emekli yüzbaşı, 
Bürhan Hafi Çığaloğlu, encümenimize havale 
edilen arzuhalinde, talebi aid olduğu dairece 
halledilmiş olduğundan evvelce Yüksek Meclise
15 - X I - 1938 tarihinde sunduğu 4831/5167 sa
yılı arzuhali ile buna ilişik evrakı müsbitenin
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Jj Arzuhal verenle- 
g I5 rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
< ' oturdukları yer _    _    

1 kendisine iadesini istemektedir.
İcabı görüşülerek: İstediği evrakın kendisine 

iade edilmiş olduğundan arzuhalinin hıfzına ka
rar verildi.

i Karar No. Karar tarihi

369 18 - IX  -1939
j ; _ ......................................... ..........

3081 j Alim Yücel. Şarbayın Gavurdağı j iîavurdağı ormanında devrik ağaçlardan ve-
3243 Yusuf oğlu. ormanındaki tarzı ha- rilınek üzere namı miistaarla elde el tigi bir

Kelkitte mukim. reketlerinden şikâyet. ! mikdaı* ağaca aid rulısat tezkeresine dayanarak
Kelkit.

374 Rahmi Gökcr. Bir buçuk sene müd-
396 Tophane Firuzağa dete aid iki rütbe ara-

, Türk gücü sokak 46 srndaki terfi maaş
| No. lu evde emekli farkının verilmesi

yüzbaşı. lıakknda.
İstanbul.

yarbay İrfan Doğanın kazanın ormanlarında 
katiyat yapüğnn şimdiye kadar bu suretle yir
mi boş bin liralık kereste kesmiş olduğunu her 
nasılsa ele geçirilen damganın rasgele ağaçlara 
vurulduğunu ve bu katiyatııı hiç bir ölçü ve ça
pa müstenid bulunmadığını Yüksek Reisliğe çek
tiği ve encümenimize havale buyurulan telgra
fında anlatan Yusuf oğlu Alim Yücel bıı suiisti
malin önüne geçilmek üzere tedbirler alınması* 
nı ve istif halinde bulunan kerestelerin müsa
dere edilmesini istemektedir.

Bu telgraf Ziraat vekâletine gönderilmişti. 
Alman cevabda : Bu kerestelerin Gümüşane or
manlarından devrik olarak verilmiş ağaçlardan 
imal olunmuş damgalı ve tezkereli olduğunun 
mahallen yaptırılan tedkikat neticesinden anla
şıldığından Trabzon orman direktörlüğünün işa
rına atfen bildirilmektedir.

Ziraat vekâletinin bu cevabı karşısında encü- 
meııimizce tayini muameleye mahal olmadığına 
ve keyfiyetin telgraf sahibine bildirilmesine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

370 1 8 - I X -1939

Hiç bir suni taksiri olmaksızın sırf hâdisat ve 
vakayiin zarurî bir neticesi olarak terfiinin vak
tinde tebliğ edilmemesinden arada, geçen bir bu
çuk sene müddete aid iki rütbe arasındaki maaş 
farkının verilmesini isteyen emekli yüzbaşı Rah
mi Gökerin arzuhali Encümenimize havale edil
mekle icabı görüşüldü :

Mesele 3410 sayılı kanun mucibince Askerî 
temyiz mahkemesince bakılacak işlerden olduğu



— 18 -
« Arzuhal verenle- 
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| için mezkûr Temyiz mahkemesine müracaati lü- 
j zumunun cevab olarak arzuhal sahibine bildiril- 
| meşine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

379
401

ITasan Akpunar.
Çay yurt mahallesin
de Tavşan bayrında 
4 No. lu evde. 
Emekli yüzbaşı. 
Sivas.

Tckaüd maaşının az
lığından şikâyet.

371 18 - I X -1939

Umumî harbde yaralanarak nişanlar ve is
tiklâl muharebesine iştirakle takdirname aldığı
nı ve otuz beş sene memlekete hizmet ettiğinden 
tekaüd maaşı olarak aldığı paranın yirmi lirayı 
geçmediğinden ve altı nüfus ailesini bu para ile 
geçindirmek mümkün olmadığından bahsile Teş
kilâtı esasiye kanununda vazedilmiş müsavat esa
sı hilâfına olarak eski ve yeni tekaüd kanunları 
ile tekaüd edilenler arasında ıncvcud müsavatsız
lığın kaldırılmasını ve terfüı edilmelerini isteyen 
Sıvasta mukim emekli yüzbaşı Ilasan Akpınarın 
arzuhali Encümenimize havale edilmekle icabı gö
rüşüldü :

Arzuhal sahibinin bu dileği kanun teklif ve 
tedvinini icab (ittirir mahiyette olduğundan ka
nun teklifi salâhiyeti ise Dahilî nizamname ile 
Encümenimize verilmemiş bulunduğundan Eneü- 
menimizce yapılacak muamele bulunadığının ken
disine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

372 18 - IX  - 1939

2551
2684

3979
4196

Ömer Korkud.
IIoruç mahallesinde 
No. 9 evde.
Gürün Asliye azalı- 
ğından emekli. 
Tokad.

1683 numaralı kanu
nun 71 nei maddesi
nin tefsiri.

Tokatta mukim Gürün asliye azalığından mii- 
tekaid Ömer Korkud müstedinin ıııart 1937 ta
rihli birinci istidasında, açıkta geçen mazuliyet 
müddetlerinin filî hizmete mahsubunda 1325 ta
rihli mülkiye tekaüd kanunu ahkâmından olduğu 
halde bini tekaüdünde bu cihet nazarı itibare 
alınmadığından şikâyeti havidir.

Adliye vekâletine gönderilen bu istidaname
si üzerine vekâletten gelip dosyası meyalımda 
kaldığı anlaşılan 24 - III - 1937 tarihli cevabda : 
Mumaileyh 13 temmuz İ936 da 65 yaşını ikmal 
etmesine mehili 1683 numaralı kanuna tevfikan 
tekaüdü icra edilmiş ve bu kanım eski kanunu il
ga edildiği cihetle eski kanunun mazuliyet e mü
tedair hükmünün bittabi nazara alınmamış ol
duğu bildirilmiştir.
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4962 j H. Niyazi Erturan. Tekaüd maaşının tez- 
5310 | Kıdemli yüzbaşı İs- : yidi.

' metinönü caddesi. No.
| 24 

Bursa,.

3966 j Şevket Ergin İsmail- Taksitle satın aldığı
4183 | °ğbı. j emlâkin eski satın

I Nasuhpaşa mahalle- alana ihalesinin te-
j sindse Tekke köylü. ! mini, 
i Nallıhan.

Mumaileyh 4 mart 1938 tarilıile verdiği ikin
ci istidanamesinde; bu babda Divanı muhasebata 
vuku bulan müracaatı üzerine mezkûr Divanca 
1683 numaralı kanunun 71 nci maddesini ileri 
sürerek bu madde hükmünce maaşsız açık müd
detlerinin filî hizmet sayılamayacağına karar ver
miş ise de eski kanunun meriyeti zamanında vü- 
eude gelmiş olan bir hakkın muahhar bir kanım
la iskat edilememesi lâzım geldiğinden bahsile 
mezkûr 71 nci maddenin tefsirini taleb etmek
tedir.

İş görüşüldü: Hâdise üzerinde salâhiyettar. 
Divanı muhasebatça katği karar ittihaz edilmiş 
olduğundan encümence karar ittihazına mahal 
kalmadığının müstedive anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

373 18 - IX  - 1939

Otuz bir sene hizmetten sonra 1339 senesin- 
| de Keskin Jandarma bölük kumandanlığından 

sin tahdidi dolayısile tekaüde sevkedilib terfi- 
j hini Yüksek Riyasete verdiği iki arzuhalle iste- 
j yen kıdemli yüzbaşılıktan mütekaid Niyazi Er- 
| turan encümenimize havale edilen arzuhalinde 
! evvelce verdiği iki arzuhaline cevab alamadığın

dan bahsetmekte olduğundan mesele tedkik edil- 
i miş ve evvelki arzuhallerinin encümenim izce 
1 3410 sayılı kanun mucibince 5 - V II - 1938 tari- 
| hinde Millî Müdafaa vekâletine gönderilmiş ol- 
J duğu anlaşılmıştır.

Keyfiyetin cevab olarak arzuhal sahibine bil- 
j dirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

374 18 - IX  -1939

Hâzinece taksitle satılan gayrimenkullerden 
ihale bedelinin yüzde yirmisine veya daha fazla
sını ödemiş olanlardan bu malların geriye almma- 

| sim taleb edecekler bulunursa bu taleblerinin ye- 
! rine getirilerek bu gayrimenkullerin Hâzinece ge- 
j riye alınması ve eski muhammen kıymet üzerin- 
i den satışa çıkarılması 3031 numaralı kanun hü- 
j kümlerince kabul edilmiş ise de eski muhammen 
J bedeli bulunca ihalesi yapılacak olan bu malla-
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5265

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer

ıııı eski muhammen kıymete yüzde yirmi ilâve
mle eski müşteriler uhdesinde bırakılmasının daha 
âdilâne olacağından bahsiie Nallıhaııda mukim 
Tekke köylü Ismailoğlu Şevket Ergilin arzuhali 
Encümenimize havale edilmekle keyfiyet Mali
ye vekâletinden sorulmuştu :

(jielen cevabda : 3031 numaralı kanuna göre 
iade edilen malların eski muhammen kıymetlerde 
satışa çıkarılması lâzımgeleceği yolunda arzuhal
de serdoluııan iddiada isabet bulunmadığı bilâkis 
bu kabîl mallar tekrar satılırken yeniden kıymet 
takdiri lâzımgeleceği 2490 sayılı kanunun sarih 
hükümleri iktizasından bulunduğu, ve yeniden 
satılmağa çıkarılacak bu gibi malların müzayede
sine iştirakten eski müşterileri menedecek kanunî 
bir hüküm mevcud olmadığı bildirilmektedir. 

Maliye vekâletinin mevzuata uygun olan bu 
, cevabının arzuhal sahibine bildirilmesine karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi 

375 18 - IX  -1939

Bilfiil on altı sene hizmetine lıarb ve Yemen 
zamlarının ilâvesile yirmi beş seneye iblâğ edil
mek suretile 36 yaşında tekaüdlüğünüıı yapıldı
ğından ve kendisinin henüz çalışabilecek bir çağ
da bulunduğundan bahsiie tekaüdlüğünüıı hü
kümsüz sayılarak muvazzaf sınıfta istihdam edil
mesini istemektedir.

3410 sayılı kanun mucibince Askerî teniyiz 
mahkemesinin bakacağı işler meyalımda olan bu 
dilek içiıı Askerî temyiz mahkemesine müracaatı 
lüzumunun kendisine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Talıir Alpgiray. 
Etyemez.
Sancakdar Hayrettin 
M. Tekke sokak No. 
32 evde.
Samatya - İstanbul.

Tekaüdlüğünüıı refi 
ile sınıfı muvazzafada 
istihdamı.

376 18 - IX  -1939

Reis
Giresun

/. Sökmen

M. M. 
Ordu

IIamdi Şarlan

Kâtib 
Samsun 
M. Vlm

Balıkesir
F. Tiritoğlu

Bolu
Lûtfi Gören

Bursa 
M. F. Gerçekt i4

Çorum Gazianteb Kırşehir Ordu Rize Samsun
Nuri Kayaalp M. Şahin Dr. Yusuf SomerVr. Vehbi Demir liaif Dinç Nasid Fırat

Aydın
Adnan Menderes
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oturdukları yer 
4727 | Nihad Geçvaıı. Askerî temyiz mah-
5058 7 tüm 2. Ş. Mülhakı ' kem esince hakkında 

5 inci sınıf muamele ! verilen kararın bo- 
memuru ErzincanlI. ; zulması.
Adana.

4861 Münih llban. i  55 lira maaşlı evrak
5200 Vilâyet Hukuk işleri i  müdürlüğü tahsisat.ı- 

müdürü. ' nın verilmesi ve hi-
Edirne. rinci sınıf kaymakam

| tanınması hakkında,

Askerî temyiz mahkemesince memuriyet vazi
fesini suiistimal eylediğinden dolayı Türk ceza 
kanununun 240 nci maddesi delâletîle askerî ce
za kanununun 141 nci maddesine tevfikan üç ay 
hapse ve üç ay memuriyetten mahrumiyetine ka
rar verilmiş ise de hâdisede vazifei memuriyeti su
iistimal olınayıb belki ihmal olduğuna halbuki mu
ayeneye sevkedilen Ardaş nam ere kapalı mazrufu 
vermenin askerlik kanununun 38 nci maddesi ve 
bu kanunun tatbikatına aid talimatın 35 nci sayı- 
fasında yazılı usule uygun olduğundan bahsile 
Temyizi askerice ittihaz edilen kararın tashihini 
istemektedir.

Iş düşünüldü : mahkeme kararının tashihi 
karar yolu ile bozulmasını isteyen müstedinin di
leği hakkında tayini muameleye mahal olmadı
ğının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

377 2 - X  - 1939

Üçüncü umumî müfettişlik evrak müdürlüğün
de iken kadro maaşı olan 55 lirayı alabileceğine 
dair Devlet şûrasının 15 - 1 - 1938 tarihli katği 
ilâmı mevcud iken bu maaşın kendisine tahsisi 
cihetine gidilmemiş ve mutad olmadığı halde 45 li
ra maaşlı ikinci sınıf kaymakam olarak Suşehrine 
tayin kılındığı kararnamede tasrih edilmiş oldu
ğundan 55 lira maaşla birinci sınıf kaymakam 
hakkının tanınmasını isteyen ve halen Suşehri 
kaymakamı bulunan Münib îlbanın dilekçesi ve 
hâdise hakkında Dahiliye vekâletinin 13-XII-938 
tarih ve 7419 numaralı tezkeresi ve bahsedüen 
Devlet şûrası kararı tedkik olundu :

Dahiliye vekâletinin cevabına göre, Ankara 
maiyet memuru iken staj için Parise gönderilen 
Münib stajını bitirmiş 10 - X I  - 1934 tarihinde 
Susırlık kaymakamlığına tayin kılınmış, burada 
bir sene 9 ay 11 gün hizmet görmüş iken 1700 sa
yılı kanunun üçüncü maddesine tevfikan 2<S - X I -
1935 tarihinde ikinci sıınfa terfi ile maaşı 45 lira 
ya çıkarılarak Pervari kazasına tayin olunmuş ve 
fakat bu mahalde işe başlamadan kadro maaşı 55 
lira olan üçüncü umumî müfettişlik evrak müdür
lüğüne tayin kılınmış ve bu vazife her ne kadar
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4710 ! Reşad Aytaç. Tahsilinin hitamına
5039 3-jİso sınıf 5 No. 1042 kadar askerlikten te-

Akşehirli. cili.
Konya.

4724 ! Lûtfi Sönmez Tay- i  Kendisine bir vazife 
5054 yaroğlu. verilmesi.

Karakol komutanı eli- 
le ErzincanlI.
Şuhut - A. Karahisar. 

i I

teselsül takib etmeyen bir kadro ise de bahsedi
len üçüncü maddeye tevfikan maaşı 45 liraya ib
lâğ edilen ve emsali arasında daha üçüncü sınıf 
müddetini ikmal etmeden terfi ettirilen ikinci 
sınıftaki kanunî müddetini doldurmadan işgal et
tiği 55 liralık kadro maaşı kendisine verilmemiş 
ve görülen lüzum üzerine ilasankale kaymakam
lığına ve oradan Suşehri kaymakamlığına tahvili 
icra kılınmış 45 liraya terfii tarihi iti-barile ikinci 
sınıf kaymakamlar arasında kendisine kulem tab
losunda yer verilmiş olııb sırası geldiğinde emsa
lde 55 liraya terfi edebileceği yazılı bulunmakta
dır.

Devlet şûrası kararında ise : 40 lira maaşlı 
kaymakam iken ayrı bir kadro ile ayrı bir teşek
kül olan umumî müfettişlikte 55 lira maaşlı de
recede terfi müddetini doldurmuş olması dolayı- 
sile memuriyetine müretteb 55 lira maaşı alması 
1452 numaralı teadül kanununun 8 nci maddesi 
hükümleri iktizasından bulunduğu tasrih kılınmış
tır. Binaenaleyh hükmü ilamın infazı lüzumunun 
Dahiliye vekâletine tebliğine ve keyfiyetin ayrıca 
müstediye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

378 2 - X -  1939

M üst ed i dilekçesinde : Talebesi olduğu Kon
ya lisesine fakrü zaruretten devam edemediği 
için askere alınmış ve fakat bir sene tecil kılın
mış olduğundan ve bu müddet bitmek üzere bu
lunduğundan tahsiline devam edebilmek için te
ciline karar verilmesini istemektedir.

iş düşünüldü : Dileğin mahiyetine göre tayi
ni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

379 2 - X - 1939

Dilek sahibi; orta okul tahsili olduğundan ve 
askerliğini ifa ettiğinden bahsile bir vazife ve
rilmesi için Devlet demiryollarına müracaat et
miş ise de (haiz bulunan evsafa uygun münhal 
yer olmadığından talebinin ifasına imkân bulu
namadığı) şeklinde cevab verilmiş ise de kendi-
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5256 Ahmed İsmail Çok- , Terfih edilmesi lıak- 
5632 kun. knda.

Halkapınar pamuk 
mensücatı tambur ma 

kinaları kısmında.
İzmir.

555 ' Hakla Tümer. Açıkta kaldığı müd-
581 ; Koyulhisar eski miis- dete aid maaşının ve- 

tantiki. rilmesi hakkında.
1116j Darüssefaka
1169 | No. 1

İstanbul.

5097 | Hamdi Aylar. Memuriyetten çıka-
5331 Eski tapu memuru rılmak suretile mağ- 

Lice ilçesinde mukim. . dur kaldığından ter- 
Lice - Diyarbakır. fihi hakkında.

5711

sinin müsabaka imtihan ile vazife istediğinden, 
talebinin isafını istemektedir.

İş görüşüldü : Dileğin mahiyetine göre tayi
ni muameleye mahal görülmediğinin dilek sahi
bine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

380 2 - X  -1939

Dilek sahibi Alımed İsmail, Kemalpaşa ka
zasında iskân edilerek yirmi beş dekar tarla 
kendisine verildiği ve fakat kâfi gelmediğinden 
tarlaları bırakıl» İzmire geldiğini, fabrikadan 
aldığı yevmiye ile geçiııemediğini beyan ile terfi
hini istemektedir.

İş düşünüldü : Dileğin mahiyetine nazaran 
tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

381 2 - X  -1939

Suiistimal maddesinden dolayı af kanununa 
tevfikan aımne davasının sukutuna ve rüşvet 
maddesinin beraetine karar verilmiş, olduğu hal
de Adliye vekâleti kanunu yanlış telâkki ile açık 
maaşlarını vermediğinden bahsile arzuhal veren 
Hakkı Tümer kanunun hüsnü tatbiki ile hakkı
nın tanınmasını istemektedir.

îş düşünüldü: Dileğin mahiyetine göre salâhi
yet t ar kanunî mercilere müracaatla hakkını is
tihsale çalışmayan müstediııiıı dileği hakkında 
Encümence bir muamele yapılmasına imkân ol
madığının kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

282 2 - X - 1939

Arzuhal sahibi Hamdi Aylar, dilekçesinde 
aciz ve iktidarsızlık sebebile tasfiyeye tâbi tu
tulmuş ise de Devlet şûrasından istihsal eylediği 
kararla tasfiye kararı bertaraf edilmiş ve fakat 
memuriyete mâni olmayan üc aylık malıkûmi-
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S 55

5253
5628

5251
5626

5252
5627

5332
5712

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
oturdukları yer

Encümen kararı ve ııe sebebden verildiği

yeti Tapu ıımum müdürlüğü inzibat komisyo
nunca memuriyete mâni telâkki edilmiş ve em
sali arasında bir vazifeye tayininden mahrum 
kalnu.ş ve Devlet şûrasına açtığı dava henüz in
taç edilmemiş olduğundan memuriyete tayini su
reti le terfihini istemektedir.

İcabı düşünüldü: Devlet şûrasına açtığı dava 
sonunu almasının müstedive anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

383 2 - X - 103!)

Ahmed Yaz. Köylerinde yapılan
İsmail Doğan. arazi tahririnin usul-
Memed Kaya. süz olduğundan ye-
1 iı isal ay nahiyesinin tıiden yapılması. 
Başköy köyünden.
Cide.

Dilek sahihleri Ahııied Yaz, İsmail Doğan, 
Momed Kaya dilekçelerinde : Yapılan son arazi 
tahririnde kanun ve nizama t a tamamen mu
halif hareketlerin vukua geldiği komisyon azahı- 
rı araziyi gezmediklerini cins ve nevi ve mikdar 
ve vaziyetlerini ayırmadıklarından hem halk ve 
hem Hükümetin mutazarrır olduğunu ve seb- 
keden şikâyetlerini idare heyetinin t.edkik etme
diğini ve Devlet Şûrasına müracaat için hal ve va
kitlerinin müsaid bulunmadığı binaenaleyh, ye
niden tahrir için karar verilmesi taleb edilmek
tedir.

iş düşünüldü : Hususî kanunlarla ahkâmı malı- 
susaya tâbi olan hâdise hakkında kanunî yollara 
müracaat etmesi lüzumunun dilek sahihlerine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

384 2 - X  - 1030

Hüseyin Sami Alp- Haksız istimlâke aid
türk. talebinin reddine da-
Şeylı mahallesinden ir encümen kararına
Tokuşoğlu. iliraz.
Muğla.

Müstedi Hüseyin Sami A İpi iirk, dilekçesinde : 
Emvali gayrimenkul esin in haksız yere istimlâki 
üzerine sebkeden şikâyetlerinin nazara alınmaması 
ve mahkemede davasının reddolunması üzerine 
P>. M. Meclisine müracaat etmiş ise de hâdisenin 
Arzuhal encümeninde tedkikiııo imkân olmadığı 
şeklinde verilen kararın kunuııa uygun olmadığın
dan tadiline itirazeıı taleb etmekledir.

İş görüşüldü : Hâdise hakkında encümen
16 - Y  - 1038 tarih ve 1600 numara altında it
tihaz eylediği karara karşı ıuüstediııin itiraza
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salâhiyeti olmamasına ve mevzuatta buna müsaid 
ahkâm bulunmamasına mebni son dileği hakkında 
bir karar ittihazına mahal olmadığının kendi
si m* anlatdmasuıa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

385 2 - X  -1939

Reis 
Giresun 

/. Sökmen

M. M. 
Ordu 

Ham di Borlan

Kâtib
Samsun Bulu
M. Ulaş Lutfi Gören

Bursa
M. Fehmi Gerçek er

Bursa 
Nevzeıd Ayaş

Çorum Denizli Gazianteb Kırşehir Ordu Samsun
V. Kan emip T ahir Berk ay M. Şahin Dr. Yusuf Sonıer Dr. Vehbi Demir N. Fırat
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4862
5201

4640
4968

82
85

666
698

Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer 

Şaban Yörük.
Küçük Mustafapaşa 
Karadeniz caddesi No. 
61
Şakir Kaptanın evin
de.
İstanbul.

Arzuhal nulâsası1 Encümen kararı ve ııe sebebdeıı verildiği

Evvelce işletmekte ol
duğu değirmeninin 
tekrar açılmasının te
mini.

Evvelce işletmekte olduğu değinilenin huku
kî bir mesele yüzünden bir müddet kapalı kaldı
ğını ve mahkemeden lehine ilâm almasını mü ten
kil) tekrar açmak üzere ciheti mâliyeden ruhsat 
talebinde bulunmuş ise de bu müsaadenin veril
mediğini ve bu karar aleyhine Devlet şûrasına 
Maliye vekâleti aleyhine dava açmış ise de bunun 
da aleyhine karara iktiran ettiğini, halbuki ken
disinin yeni bir değirmen açmayıp evvelce işle
mekte iken hukukî bir meselenin halline kadar 
muvakkaten kapanmış olan eski bir değirmeni iş
letmek için unvan tezkeresi talebinde bulunmak
ta olduğunu ve her ne kadar kaza kaymakamlığın
ca ihzarî malûmat üzerine bu değirmenin açılma
sına lüzum olmadığı bildirilmiş ise de mahalle 
mümessilleri ve köy ihtiyar heyetinin, bağlı il
mühaberlerinden de anlaşılacağı üzere halkın 
ve köylünün ihtiyacı için bu değirmenin işleme
sinin zarurî bulunduğundan bahsile mağduriyeti
ne mahal bırakılmaması istenmektedir.

îş düşün!dü: 803 numaralı karar mucibince 
Devlet şûrası ve mahkemenin salâhiyettar olup 
hallettiği bu mesele hakkmda tayini muameleye 
mahal görülmediğinin dilek sahibine anlatılma
sına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

386 3 - X  - 1939

5264 î. Halil Akdoğan. 
5640 İkincikarataş M. Şe- 

hid Nusret sokak No. 
49 evde.
Koşarlı Sulh hâkim
liğinden mütekaid. 
îzmir.

Tekaüd maaşına zam 
yapdması hakkında.

Dilek sahibi İbrahim Halil. Akdoğan; 1927 
de sulh hâkimliğinden tekaüd edilmiş ve ayda 
226 kııru.ş maaş tahsisi lüzumu bildirilmiş ise de 
gerek Devlet şûrasına ve gerek Adliye ve Baş
vekâlete vaki müracaatları reddedilmiş oldu
ğundan tekaüd maaşının tezyidini istemektedir.

îş görüşüldü : Hâdise hakkında salâhiyettar 
Devlet şûrasına sebkeden müracaatının redde
dilmiş olduğu dilekçede tasrih kılındığına göre 
803 numaralı karar veçhile encümence bir mu
amele ifasına imkânı olmadığının kendisine an
latılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

387 3 - X -1939
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oturdukları yeri?
4557 Abdullah Güven. Kanunun tefsiri ile 
4863 Gaziaııtebin Nizib ka- emval tefvizinin te- 

zasında. mini hakkında.
Gazianteb.

4518 i Ali Şenyayla. i Belediyenin istediği
4788 42 daire Çukur ma- 70 lira harita ücreti- 

| halle fırın çıkmazı nin vikayesi, 
i No. 9 

Bursa.

4573 Sadettin Akdemir. i Memuriyete tayini. 
4885 Memleket hastanesi ; 

i Başhemşiresi Zülfiye |
! hanesinde Kayserili, j 
i Yozgad.

liarbi umumide Selânikten ilalebe ve oradan 
Gaziaııtebe naklile kendisine fıstıklık ve zeytin
lik verilmişken ev ve bağı olduğundan bahsile 
iskânının reline karar verilmesi üzerine Devlet 
şurasına açtığı dava sonunda da lehine karar 
istihsal edememiş olduğunu bahseden dilek sahi
bi : 2510 numaralı kanunun 15 nci maddesi mu
cibince iskân edilmesi lâzımgeleceğini ve Dev
let şûrasının İkinci deavi dairesi arasında ayni 
hâdise hakkında mütezad kararları bulunduğu 
ve bimıetıce bahsedilen kanunun 21 ncı mad
desinin tefsirde mağduriyetinin refine karar 
verilmesini istemektedir.

İş düşünüldü : Kanunun tefsirde dileğinin 
yerine getirilmesi yolundaki mesbuk iddia hak
kında Devlet şûrasından dahi karar sadır ol
duğuna göre tayini muameleye mahal olmadı
ğının dilek sahıbüıe anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

388 3 - X  -1939

Müstedi arzuhalinde 1926 da hususî idareden 
satın aldığı tarla için belediyece 70 lira harita üc- 

ı reti kendisine zimmet taüakkuk ettirmiş ise de 
j bu hususta açtığı davayı Temyiz mahkemesi salâ- 
! hiyetsizlik noktasından ve Devlet şûrasıda müd- 
i deti geçmesinden reddetmiş olduğundan bu para- 
1 nin tarafından ademi tesviyesi hususunun temini

ni taleb etmektedir,
I İş düşünüldü :

Tasvir edilen vaziyete nazaran Encümence ya- 
I pılacak muamele olmadığının dilek sahibine an- 
! latılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

389 3 - X  -1939

Devlet hizmetinde istihdam edilmek ve bu 
I sayede memleketine hizmet ederken evlâd ve 
| ayalini geçindirmek için bir çok teşebbüslerine 
| cevab alamadığından balısile bir vazifeye tayi- 
j nini isteyen arzuhal sahibinin dileği encümen

de tedkik olunmuş ve icabı düşünülmüştür : Ka
nunî evsaf ve şeraite istinaden Devlet hizmeti
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isteyecekler hakkında encümence bir muamele 
yapılmasına imkân utmadığının dilek sahibine 

: anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4708 Saffet Özalp. Orta mektebden iyi
5037 Kurtuluş mahallesin- derece ile mezun olan

de ölü Hacı Fehmi oğlunun parasız her
kızı. hangi bir mektebe
Gönen. yerleştirilmesi.

4540 Memed Kasım. Harcirahınııı öden-
4828 Arnavudköy Mumha- mesi. 

ne sokak No. 8 
Eski baytar müfetti
şi.
İstanbul.

390 3 - X  -1939

Arzuhalde : Bursa kuvayi milliye kumandan
larından Hacı Fehminin kızı ve beş (¿ocuk anası 
olduğunu ve bunların iaşesinde ve tahsillerinde 
zorluk çektiğini beyan eden arzuhal sahibi Saffet 
Özalp, orta mektebden iyi derece ile mezun olan 
ve tamüssıhlıa olduğu hakkında raporu bulunan 
oğlu AJhmed Şevkinin röntgen filimi gönderilme
diği beyanile Bursa askeri lisesine kabul edilme
diğinden ve bu hususun mektoblere kayid müd
deti geçtikten sonra kendisine bildirildiğinden oğ
lunun meccani her hangi bir mektebe yerleştiril
mesi istenilmektedir.

Iş düşünüldü :
l)ilek  hakkında tayini muameleye mahal ol

madığının müstediye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

391 3 - X  - 1939

Dilek sahibi arzuhalinde : Uzun müddet uğ
raştığı halde harcırahının verilmediğini ve evra
kı müsbiteııin müteaddid defa gaybedildiğini ve 
Divanı muhasebat ve Devlet şûrasında açtığı da
valarının reddolunduğunu ve iadei muhakeme ta
lebinin de, reddedilmiş bulunduğunu ve binaen
aleyh Devlet şûrasındaki dosya ile Divanı muha
sebattaki dosyalarının celb ve tedkiikile vaziyete 
ıttıladan sonra icabına karar verilmesini istemek
tedir.

îş düşünüldü:
Devlet şûrasınca kanunî karara bağlanan hâ

dise hakkında encümence bir muamele yapılama
yacağının istida sahibine anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

392 3 - X - 1939
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g 55 rirı adı, sanı ve Arzuhal hulâsası
< oturdukları yer
4636 Davud Yazıcı. Arazisi olmadığından
4964 Mudurnu kazasının arazi verilmesi ve 

Mumdüşlar köyün- millî müesseselerden 
de muhacireten mu- birisinde çalışması- 
kim Şavşatlı İbrahim- nın temini, 
oğlu.
Mudurnu - Bolu.

4679 ’ Sinan Gürbüzer ve Para cezasının affi. i 
5008 arkadaşları. Çiftçi.

: Y. Yıldırım Çiftçi, 
i  Dağ mahallesinde es

ki fırıncı.
1 Kuşadası - İzmir.

4554 I Ihsan Tamer. Kocasının mahkümi-
4859 Mecidiye köy Yeni yetinin affi. 

yol No. 12 Vasfi Ko- 
ı çak evinde 
| Sabih Tamer eşi.

İstanbul.

ı I

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Arzuhalde: Millî mücadele senelerinde milis 
olarak Şark cebhclerinde hizmet ettiğinden ve 
kurtuluşu müteakib köyüne dönmüş ise de kar
deşlerinin çok olması ve arazilerinin pek az bulun
ması sebebile hicrete mecbur olarak Mudurnu 
kazasının Muıuduşlar köyünde tavattun ettiğin
den ve arazi sahibi olmadığı için pek fakir ve 
perişan bulunduğundan bahsile tarla istenil
mekte ve millî müesseselerden birisinde çalışması
nın temini taleb olunmaktadır.

İş düşünüldü: Kanunî mercilere müracaat 
edebilecek olan dilek sahibi hakkında tayini mu
ameleye mahal olmadığının kendisine anlatılması
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
393 3 - X  -1939

Arzuhal sahibi; bir kaçakçılık vale asından iki 
sene hapis, altı ay sürgün ve 150 000 lira para 
cezasına mahkûm olduklarını ve bu cezanın hapis 
ve sürgün hükümlerinin infaz olunduğunu ve 
150 000 lira para cezasını da âdil Cümhuriyet hâ
kimlerinin hapse tahvil etmeyerek ayda beş lira 
ödemek üzere takside raptettiklerini, ancak on ev- 
lâd sahibi oldukları için geçinmekte zorluk çek
tiklerini, çocuklarını okutamadrklarını ve bilhas
sa İktisadî güçlüklerin arttığı son zamanlarda pa
rayı ödeyemeyecek mevkie düşerek hapse girmek 
tehlikesinin baş gösterdiğini ve bu itibarla bütün 
ailelerinin elem ve kederle sefalet içinde bulun
duklarından bahsile paradan olan mahkûmiyetle
rinin hususan affi hakkında bir kanun teklif edil
mesini istemektedirler.

icabı düşünüldü : Tayini muameleye mahal 
görülmediğinin arzuhal sahibine anlatılmasına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi
394 3 - X  -1939

Asker kocasının komünistlikle mahkûmiyeti 
hakkında verilen kararın affini dileyen arzuhal 
sahibinin dileği hakkında tayini muameleye ma
hal olmadığının kendisine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi
395 3 - X  -1939



13 Arzuhal verenlo- 
g »z;' rirı adı, sanı ve Arzuhal hulasası 
İ3 oturdukları yer* i 
4566 İzzettin Üzer. Tekaüd maaşı bağ-
4874 Çengelköy Kerimeha- lanmasr. 

tun eemii sokağı No.
14
İstanbul.

4638 Hilmi Eltekin. Tekaüd maaşının mü-
4966 Haee Hesna Hatun raeaatından itibaren

mahallesi Yeşilbaş ba- güzeştesile birlikte
| yırı civarında Türbe verilmesi hakkında, 

sokak No. 26.
Üsküdar - İstanbul.

4558 Kadriye ve Şükriye Muhtaç oldukların- ; 
4865 ^ cun- dan muavenet edil-

Büyükdere Kahkaha- inesi, 
cı çiçek sokak No. 9 
İstanbul.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Dilek sahibi arzuhalinde, evvelce verdiği is
tida Millî Müdafaaya havale edilmiş ise de şim
diye kadar cevab alamadığından neticenin bil
il irilmesi istenmektedir.

îş düşünüldü:
Müstcdiniıı evvelki arzuhali encümende ted- 

kik edilmiş ve 3410 numaralı kanuna tevfikan 
Askerî temyiz mahkemesine gönderilmiş olduğu 
anlaşılmış olmakla neticenin oradan öğrenmesi
nin kendisine bildirilmesine karar verilmiş ol
duğunun dilek sahibine anlatılmasına karar ve
rildi.

Katar No. Karar tarihi

396 3 -  X -1939

Arzuhal sahibi dilekçesinde umumî harbde 
mütekaiden istihdam edilerek tekrar tekaüde ir
ca edilmiş ve tekaüdlük zammı kabul edilmiş ise 
de bunun müracaat tarihinden itibaren güzeşte- 
sile birlikte verilmesinin teminini istemektedir.

îş düşünüldü: 28 mart 1938 tarihli mukadde
ma verdiği istidası 3410 saydı kanunun şümulü 
dahilinde görülerek 26 - VI - 1938 tarih ve 
4119/4343 sayı ile M. M. vekâletine gönderildi
ği anlaşılmış ve eski arzuhaline zeyil olarak ve
rilen bu arzuhalde askerlerin zat işlerine taallûk 
eden hususattaıı görülmekle 3410'sayılı kanun 
mucibince Askerî temyiz mahkemesine müraca
atta muhtar olduğunun dilek sahibine anlatılma
sına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

397 3 - X  -1939

Arzuhalde : geçinecek im kârdan olmadığın
dan ve çalışacak iktidarları bulunmadığından bir 
yol gösterilmesi istenmektedir.

İcabı düşünüldü :
Tayini muameleye mahal olmadığının dilek 

sahihlerine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

398 3 - X - 1939
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la Arzuhal verenle
ri rin adı, sam ve Arzuhal hulâsası 
^  oturdukları yer
4648 ! Yusuf Araboğlu. Tazminat talebine da- 
4977 Pazar Ardaşen nahi- ir. 

vesinden.
Pazar.

4659 Tahir Balci. Tekaüd maaşının art-
4988 Bozkurt caddesi iş tırıl ması hakkında, 

i takib evi sahibi iz 
zettin elile.
Çopurlu köyünde 
oturan öğretmenlik
ten emekli.
Mersin.

4707 Ahmedoğlu Memed Çalışamayacak kadar 
5036 Güllıan. ihtiyar olduğundan

Çermik - Diyarbakır. | maaş tahsisi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Dilek sahibi arzuhalinde : Ardaşen düyunu 
umumiye piyade kolcusu iken 336 yılında vazife
sinin lâğvi üzerine açıkta kaldığından, Devlet 
hizmetinde on beş seneden az hizmet edenlere be
her sene için iki maaş hesabile tazminat verileceği 
kanun ahkâmından olmakla kendisine de 3028 nu
maralı kanunun ahkâmına tevfikan tazminat ve
rilmek üzere dilekçesinin lâzımgelen makamlara 
tevdiini talebden ibarettir.

îş düşünüldü : Alâkadar kanun mercilerine 
müracaati lüzumunun dilek sahibine anlatılması
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

399 3 - X  - 1939

Dilek sahibi arzuhalinde 1928 senesinde teka
üd edilmesi scbebile almakta olduğu 825 kuruşun 
on nüfuslu bir aileyi geçindirmeye kâfi geleme
diğinden bahsile maaşının arttırılması talebinden 
ibarettir.

1 tş düşünüldü : Dileğin mahiyetine göre tayi
ni muameleye mahal olmadığının dilek sehibine 

; anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

400 3 - X  - 1939

Çalışmak üzere Amerikada bulunduğu sırada 
Çocuk esirgeme kurumu başkanı Dr. Fuadm teş- 
vikile memlekete ve kuruma pek çok yardımda 
bulunmuş ise de şimdi çalışamayacak kadar ih
tiyar ve fakir düştüğünden kendisi ile refikası
nın iaşelerine yetecek kadar bir maaş tahsisini is
temektedir.

icabı görüşüldü: Dileğin mahiyetine göre En- 
cümenimizce yapdacak bir muamele olmadığının 
dilek sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

401 3 - X  -1939
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'S Arzuhal verenle-M . ,
g j® rın adı, sanı ve 
«J H oturdukları yer 
4678 Ali Atayön.
5007 Atatürk caddesi Pars 

sokak No. 14 
Bursa.

4693 H. Tlayri özkara- Tekaüd maaşından 
5022 mau Amasyalı. vergi tevkifatın ya-

Maliye merkez kaza- pdmaması hakkında, 
sının No. 105 mu- 
kayved Kastamonu 
şubesinden mütekaid.
Bolu.

ta- Dilek sahibi arzuhalinde Kafkasyanın Şemahi 
kasabası ahalisinden olup 1327 yılında üç kardeş 
ve bir de teyzesi oğlu ile birlikte akrabalarını zi
yaret için geldiklerini ve avdetleri sırasında se
ferberliğin ilâııile dördü de asker olduklarını ve 
kardeşlerinden birisile teyzesi oğlunun muharebe
de şehid ve bir kardeşinin de Musula gelirken yol
da aşiretler tarafından sehid edildiğini ve lıarb- 
den sonra Bursada yerleşerek ticaret yapmakta 
iken Yunan istilâsına uğrayarak ticarethanesinin 
muhterik olduğundan ve çok mühtaç bir hale gi
riftar olduğundan balısile esasen Türk tabiiyetine 
geçmiş olmakla kendisinin iskâna tâbi tutulması 
hakkında evvelce vaki müracaatına bu hakkı haiz 
olmadığı bildirilmiş olmakla beraber hiç olmazsa 
ücretli bir vazifeye veya vilâyetin daimî encü
men azalığına tayin olunmasını ve iskânını iste
mektedir.

tcabı düşünüldü : Encümence tayini muame
leye mahal olmadığının dilek sahibine anlatılma
sına karar verildi.

Kaı*ar No. Karar tarihi
402 3 - X  -1939

Arzuhal sahibi 1926 senesinde tekaüd edilerek 
maatahsisat 22 lira maaş aldığını ve kanunî tev- 
kifat çıktıktan sonra eline yirmi lira 29 kuruş 
geçtiğini ve üç çocukla birlikte beş nüfus aileyi 
geçindirmekten âciz olduğunu ve çocuklarım oku- 
tamadığını beyanla maaşından bu meseleye bir 
çare bulunmasını ve hiç olmazsa maaşının tutarı 
olan 22 liradan ayrıca tevkifat yapılmamasının 
teminini istemektedir.

tcabı görüşüldü: kanun hükümlerinin tadili 
mahiyetinde olan dilek hakkında karar ittihazına 
mahal olmadığının dilek sahibine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Bir memuriyete 
yini hakkında.

403 3 - X  - 1939

4451 Mürüvet Ebrem. Kocasının vefatı ma- Arzuhal sahibi dilekçesinde : Umumî harbde 
4692 Edirnekapı Kahriye lûliyete müstenid ol- kocası Ömer Ilulûsinin Kars hastanesinde ameli- 

Yağhane sokak No. duğundan eytamına yat yapılıb altı ay tebdilihavaya gönderildiğinnin 
malûl maaşının bağ- bilâhare gümrüğe iııtisab eden kocasına Güllıanede 

İstanbul. ! lanması hakkında,. , yapılan ameliyat sonunda vefat ettiğini ve bina-



enaleylı kocasının sebebi vef.ıti askerlikteki maluli
yeti olduğundan eytamına maluliyet maaşının 
bağlanmasını istemektedir.

M. M. ve Sıhhat ve İçtimaî muavenet, vekâlet
lerinden alman cevabda : vefat sebebinin evvelce 
askerlikte geçirilen hastalıkla münasebeti olmadğı 
bildirilmektedir.

İş düşünüldü: askerlikte gecen hastalığın bil
ahare vefata sebebiyet vermediği ve bu sebebten 
dileğinin yerine getirilmediği baklanda vekâletin 
cevabmm dilek sahibine anlatılmasına karar ve
rildi.

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
oturdukları yer

Karar Ne

404

Karar

3 - X  - 1939

3112
3276

895
934

İbrahim Muhittin Oy- 
gen.
Çark sokak Gazhane 
caddesi No. 4 evde 
Şark vilâyetleri baş 
ekisperliğinden açık
ta.
Adapazarı.

1087 savıl: kanunun
17 nci maddesi mu
cibince biriken ma
aşlarının verilmesi 
lıakkrnda karar veril
mesi.

Şark vilâyetleri başekisperliğindeıı açıkta 
İbrjıhİ!'' .Muhittin Ovgen imzasile verilen 3 - VI - 
1937 tarildi arzuhalde:

Evvel-e Meclisi Aliye vâki olan müracaatı 
üzerim* Küçümence müttelıaz 13 - I - 1937 tarihli 
ve 610 numaralı kararda, iadei memuriyeti husu
sunda vekâlete mevdu bulunacağı işaret edilib 
fakat açık maaşları hakkında bir şey dönüm edi
ğinden ve İnhisarlar idaresinin memur lehine tat
bik eylediği dahilî nizamnamesinin mevzuatı ka- 
nuniyeye ve hak ve adalet kaidelerine ademi te
vafukundan bahsile - mükteseb hakkı mahfuz 
kalmak şart ile biriken maaşlarının 1087 numa
ralı kanuna tevfikan tesviyesinin mezkûr idareye 
tebliği istenilmştir.

Ledelmuhabere İnhisarlar vekâletinden alınan 
13 - V - 1938 tarihli tezkerede: İnhisarlar memu
rin nizamnamesinin 66  t ict maddesi, açık maaşı 
verilebilmeşini, işten menolunubda tahkikat veya 
muhakeme neticesinde meni muhakeme veya be- 
raet kararı alanlardan vazifesine iadesi veya de
recesi dahilinde başka bir memuriyete taviııi 1a- 
karrür edenlere münhasır kılıb mumaileyh ise 
işten menedilmiş olmayı!) açığa çıkarılmış ve iki 
sene açıkla kaldığı lıalde istihdamına imkân bu
lunmadığı için mezkûr nizamnamenin 85 nci mad
desinin 7 nci bendine göre azledilmiş olduğu ve 
dilekçe sahibi baklandaki azil kararının kaldırıl
ması için Şûrayi devlete dava açmış ise de sureti 
merbut ilâmla bu davanın reddedilmiş (müruru
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■3 Arzuhal verenle- 
g ğ riıı adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 

oturdukları yer

4000 : Mustafa Fehmi Atuk. Malûleıı tekaüd edil-
4217 Yalı mekteb S. No. 7 mediği surette güm-

('îümrük muhafaza rükte eski memuriye-
kısmı Amirliğinden tinde istihdamı, 
emekli.
Erdek.

4553 Mithat ve Refik Sa 
4858" lcpçioğlu.

Tütün han No. 14 
îzmir.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

müddet noktasında) bulunduğu bildirilmiştir.
Müstedinin Şfırayi devlete müracaat ederek 

oraca davasının reddedildiği anlaşılmasına göre 
Meclisi Âlinin 803 saydı kararı mucibnce Eneü- 

[ mence bu bahta yapılacak muamele olmadığından 
i  keyfiyetin kendisine tefhimine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

405 3 - X  - 1939

Ilarbi umumide büyük yararlık gösterdiğinden 
müteaddid yerinden yaralandığından ve bazı mer
mi parçalan vücıtdünün muhtelif yerlerinde kaldı
ğından raporlarına nazaran malûliyet muamelesi 
yapılmasına imkân görülmediğinden ve bu se- 
beble gümrüklere intisab etmiş ise de mermi par
çaları istirab vermeğe başladığından tekaüd ile 
ikramiyesi verildiğinden balı silo arzuhal sahibi, 
malûl ise malûl muamelesinin yapılmasını değilse 
yine gümrükte eski memuriyetinde istihdam edil
mesini istemektedir.

Arzuhali M. müdafaa vekâletine gönderilmiş 
kendilerince bir muamele yapılamıyacağr ve eski 
memuriyetini istediğinden gümrüklere taallûk 
ettiği cevabı verilmiştir.

îş düşünüldü:
Malûleıı tekaüdlüğünü, olmazsa memuriyete 

tayinini isteyen müstedi hakkında encümence ta
yini muameleye mahal olmadığının anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

406 3 - X  - 1939

On altı sene evvel meri olan gümrük tarifesi 
kanununa tevfikan üzüm ve incir sandıkları için 
hariçten idhal edilen kerestelerin tekrar ihracı

■ tekeffül edilmiş ve fakat bu keresteleri idhal eden 
tüccar vefat etmiş ve kereste fabrikası da yanmış 

i olduğundan sandık haline getirilerek ihracı müm
kün olmadığı için şimdi kendilerinden gümrük 

j resmi istenilmekte ise de Ciimhuriyetin on beşinci 
1 yılında ilân edileceğini duydukları af kanununun 
I şümulüne kendilerinin de idlıali istenilmektedir.

Iş düşünüldü:

Gümrük resminin af- 
fi hakkında.
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2486
2618

567
594

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve ıst?s*ıni[ ı«qım y  
oturdukları yer

Ramazan, Adnan Ke- Alem ariyete tayini, 
çeci. Hazine vekâleti 
muakkibi \’e, «»ski mah
keme zabıt, kâtibi.
Aksaray - Konya,

Fevzi. On sekiz sene ağır
Ahmedoğlu. hapse mahkûm edil-
( Cezaevinde i? neü ko- mesi hakkındaki ka- 
ğıışta bastoncu. rarda zühul bulundu
İzmit. ğundan ilişik temyiz

lâyihasının tedkikile 
yapılan gadrin kal
dırılması.

Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

Hâdisenin mahiyetine göre tayini muameleye 
mahal olmadığının dilek sahibine anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

407 3 - X  - 1939

Dilek sahibi istidasında: mahallî Adliye encü
menince aleyhinde verilen azil kararı Adliye vekâ
leti inzibat heyetince reddedilmiş ve cevazı istih
damına karar verilmiş olduğundan yeniden tayi
nini istemekte ve vâki istilâma karşı Adliye vekâ
letinden alınan 4 - VII - 1939 tarih ve 122/14 
sayılı tezkerede mumaileyhin vekâlete müracaat 
etmediği bildirilmektedir.

Tş düşünüldü:
Kendisine iş gösterebilecek olan Adliye vekâ

letine müracaat etmekte muhtar bulunduğunun 
kendisine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

408 3 - X  - 1939

Bastoncu Ahmedoğlu Fevzi arzuhalinde ken
disini, askeri isyana tahrik sıiçile muhakeme eden 
üssü bahrî mahkemesinin yanlış bir kanaatle as
keri ceza kanununun 94 ııcii maddesi hükmüne 
göre hakkında verdiğini, halbuki kendisine isnad 

edilen suç kominislliği nıedhot inekten ibaret olub 
bunun da askerî ceza kanununun 54 ncü maddesi 
delâletile Türk ceza kanununun 142 nci madde- 
sinıı 3 ve 4 ncü t’rkralarile muhakeme edilmesi ik
tiza ederken isnad edilen suçun mahiyetinin teb
dil edilmiş olduğundan dosyasının eelbile gadrin 
refini istemektedir.

İş düşünüldü:
Meclisi Alice müttehaz 311 sayılı karar mu

cibince doğrudan doğruya mahkemeye aid ve 
hükme tâbi bir mesele hakkında Encümenimizce 
karar verilemeyeceğinin arzuhal sahibine anlatıl
masına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

409 3 - X - 1939
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15 Arzuhal veren le- 
g o rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
^ oturdukları yer '
4625 Hakkı Panayırcı. Derece üzerinden ma 
4952 Kireıııidhane bahçe aş tahsisi, 

mahallesi Yeni cadde 
No. 23 hanede, ınüte- 
kaid beşinci sınıf he- 
sab memuru.
Mersin.

4595 Osman Tannöver Aldığı tekaüdiye ile
4913 Sarfty mahallesinden geç,in em ediğin den 900

No. 27 evde. numaralı kanundan
Eski mütekaidlerden. istifade ettirilmesi. 
Kütahya.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Dilekçede vazife başında hasta olarak malûl 
kaldığından derece üzerinden maaş tahsisi istenil
diği "örülmüştür.

İş düşünüldü:
Askerlerin zat işlerine taallûk eden lıususat 

için 3410 sayılı kanun hükümlerine tevfikan As
kerî temyiz mahkemesine müracaatta muhtar ol
duğunun dilek sahibine anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

410 3 - X  - 1939

Dilekçede eski tekaüd kanunu hükümlerine 
tevfikan tekaüd edilerek on lira maaş almakta 
olmakla dokuz nüfus ailesini geçindiremediğin- 
den balısile tazallümü lıal eden arzuhal sahibi 
Osman Taıırıöver gerek umumî ve gerek hususî 
bütçelerle idare edilen devair ve müessesatta me
muriyet almak suret ile ailesinin ihtiyacını teli vinç 
çalışmakta ise de bu defa da tekaüd maaşının 
kesilmekte olduğundan ve hiç olmazsa muallimler, 
doktorlar misillü eski mütekaidlerin de 900 sayılı 
kanunun şümulüne idhalini istemekte olduğu an
laşılmaktadır.

îş düşünüldü:
Tayini muameleye mahal görülmediğinin di

lek sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

411 3 - X  - 1939

4629 Temel Memedoğlu. Kendisine a id olan ar- 
4956 Tirebolu ilçesinin Çi- sasına ayni köyden 

el köyünden. Memedin müdahale
ci iresun. sinin meni ile arsası

nın kendisine veril
mesi.

Arzuhalde : borcunu iade ettiğine dair elinde 
senedi olduğu halde gûya borcunu vermemiş ol
masından dolayı evinin önündeki arsasın t  Nakib 
oğlu Memedin bir başkasına sattığından şikâyetle 
bu zat, hakkında Başvekâlete müracaat etmiş ise 
de bir netice alamadığından ve bu adam zengin 
olduğu ve kendisi fakir bulunduğu için işini ne- 
ticel en diremediğinden balısile hukukunun zahire 
ihracını ve arazinin kendsine teslimini istemekte
dir.

Iş düşünüldü:



311 sayılı karaı.* gereğince doğrudan doğruya 
mahkemelere aid ve mahkemeden sâdır olacak 
hükme tâbi bir mesele hakkında Encümenimizde 
karar verilemeyeceğinin ve aid olduğu mahkemeye 
müracaatla muhtar bulunduğunun dilek sahibine 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

15 Arzuhal verenle-
|  ® rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

" oturdukları yer

412 3 - X  - 1939

Reis M. M. Kâ.
Oiresun Ordu Samsun Bolu Bursa Bursa

Gl. t . Sökmen II. Şarlan M. Ulaş L. Gören- M. F. Gerçtker N. Ayas

Çorum (¡azianteb Kırşehir Ordu Samsun Sivas
.V. Kaı/aalp M. Şahin Dr. Y. Somcr Dr. 1'. Demir N. Fırat Z. Basara
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Arzuhal veren le-
o rin adı. sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

oturdukları yer
31(>!) Halice Müzeyyen. I lazmoyo olan borç] 
15336 Kılcı mescid mahal- rınm yirmi şenel i 

sinin iğneci sokağı taksite bağlanması. 
No. 17 de 
İ z m i r

a- Kardeşile beraber sahib olduğu evini Yunan 
k işgali zamanında. (1920 senesinde) Manav Serkiz 

I )('inircivan isminde bir ermeniye terhin ederek 
bin lira aldıklarını ve aldıkları paranın 800 lira
sını i.r> şubat 1922 de ödeyerek bir ilmühaber al
dıklarını geriye kalan iki yüz lirayı vererek rehini 
kaldırmadan (beş buçuk ay sonra) istirdat edil
diği ve tabiatilc Hâzinenin alacağı da Hükümete 
intikal ettiğini ve o zaman mahkemeye müraca- 
atle vaziyetten Hükümeti haberdar ettiklerini ve 
bu gün ellerindeki ilmühaberdeki mühimin ay
nini bulmak imkânı olmadığından haklarını tanı- 
tamadıklarım ve Hükümete bin lira borçlu göste
rildiklerini ve defaten borçlarını tediye edemedik

lerinden dolayı da evlerinin satılığa çıkarıldığını ve 
satıldığı takdirde bu günkü mülk Hatlarına göre 
hem evlerinin ellerinden gideceğini ve hem de 
Hükümete daha borçlu kalacaklarını bildirerek 
Büyük Meclisin şefkat ve himayesine sığınarak 
kanunen ödemek mecburiyetinde kaldıkları bin 
liranın yirmi sene müddetle taksite bağlanmasını 
dilemektedir. Arzuhal, Encümenimizce Maliye 
vekâlet ine gönderilmiş gelen 30 - X I - 1937 tarihli 
cevabda ; Hâzineye olan borcunun yirmi sene müd
detle taksitlendirilmesi hakkında Hatice Müzey
yen imzasile evvelce Hâzineye verilmiş olan is
tida üzerine yaptırılan tedkikat neticesi dilek sa
hibi Tl numaralı evini bin lira mukabilinde miite- 
gayyib eşhastan Haci Serkise beyi bilvefa sure- 
tih* terhin ettiğini ve Hâzineye intikal eden bu

■ alacak usulen takibe tâbi tutulmuş ve müstedi 
bin liradan sekiz yüz lirasını verdiğine dair iddia 
ve davada bulunmuş ise de merciince reddedilmesi 
üzerine takibata devam olunmuş ve takibatın ida-

, reten durdurulması imkânı olmadığı da 27 - 9 - 
1937 tarih ve 32143/19/17753 numaralı yazısile

■ İzmir defterdarlığına tebliğ edilmiş olduğu ve 
tasfiye kanunları mucibince Hâzineye intikal eden 
İcra ve iflâs kanunları hükümleri dairesinde taki-

! bata haslanmış olan alacağın artık idareten tev
kifi imkânı kalmadığı bildirilmiştir.

İş düşünüldü:
Mehakimin cümlei vezaifiııe dahil bulunan 

hâdise hakkında tayini muameleye mahal olma
dığının müstediye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar- tarihi
413 9 - X  - 1939
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Arzuhal verenle
ri rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 

oturdukları yer 
«5432 Çiftçi Menimi Dayı. Mahkûm olub yeni 
3605 Dayr Malımudoğlu. cezaevlerinden birine 

Cezaevinde. nakli hakkında.
Adana.

Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

Dilek sahibi Merned Davı; uğradığı bir tah
rik sebebile işlediği bir katil suçundan (lalayı 
mahkûm bulunduğu sekiz sene ve dört 
ay ağır hapis cezasının üç seneden fazla
sını Adana ceazevinde iyi hal ile geçirdiğini 
ileri sürerek Türk ceza kanununun 13 ncü rnad- 
desile muvakkat maddesinin hükümlerinden 
istifade ettirilerek yeni ceza evlerinden sayılan 
Edirne; Imralı ve Zonguldak hapishanelerine 
naklini bundan bir sene evvel Adliye vekâletin
den istediği halde bu yeni ceza evlerine bu 
havaliden şimdilik mahkûm nakledilmediğinden 
bahsile reddedildiğini böyle olmakla beraber 
kanunun 13 ncü maddesinden ancak Bursa, İz
mir, İzmit-, İstanbul ve bunlara civar hapisha
neler mahkûmları nakledildiğini ve bunlar 
haricindeki mahkûmların müracaatlarının mu
hit tefriki sureti 1 e reddedilmekte olmasını ka
nunlarımız ve rejimimize aykırı bulunduğunu 
ve kendisinin ecdadından 1 evarüs etmiş bir çiftçi 
olması, yaşının yirmi üç ve muvakkat maddenin 
B fıkrasında yazıl: evsaf ve şeraiti haiz olması 
dolayısile yeni ceza evlerinden birine naklini 
ve bu mümkün olmadığı takdirde kanunun bu 
maddesinden ileri de istifade edebilmek için 
kendisinin bu ceza eVİeripe yakın mulıit hapis
hanelerden birisine naklini istemektedir.

İstidası; Encümenimizce Adliye vekâletine 
gönderilmiş - ve gelen 3 - XII  - 1937 tarihli ce
vapta : Ağ:r hapis ve hapis cezaiar:n:n infazı 
usullerinden ve iyi halleri görülen mahkûmla
rın istifade edecekleri imtiyazlardan bahis olan 
Türk ceza kanununun 13 ve 14 ncü maddeleri 
hükümleri 303S numaralı kanunun muvakkat 
maddesinde tasrih edildiği veçhile ancak iyi 
ceza evleri kuruldukça peyderpey tatbik edil
mekte ve şimdiki ceza evlerinde mahkûmiyet 
müddetlerinin bir kısmını iyi hal' ile geçirmiş 
olub da vekâletçe teshil edilen yaş, meslek ve 
kabiliyeti olan ve yine vekâletçe tayin olunan 

suçların failleri iş esası üzerine kurularak açıl
mış olan yeni ceza evlerine sevkedildikleri ve 
bu yeni ceza evlerinin pek az olması dolayısile 
memleketin ceza evlerinin hepsinden mahkûm 
alınmasına maddeten imkân olmadığı yeni ceza
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jj Arzuhal verenle- 
Ş % rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
< oturdukları yer

Encümen kararı ve ııe sebebden verildiği

evleri akıldıkça veya açılanlar tevsi edildikçe 
şimdiye kadar mahkûm ••Ummayan yerlerden ve 
hu ıncyanda Adaııadan da seçileceği hildirilmck- 
tedir.

İş düşünüldü:
Karnın hükmünün tatbik edilmemesindeki 

sebebi erin vekâlet cevabnamesinde yazılı oldu
ğunun dilek sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

414 9 - X -  1939

3186 ı Sabri. öğretmen kursu me- 1 Dilek sahibi Sabri; yüksek okul ve öğret-
3354 1 Çarşamba Fetlıiyede zunlarındaıı olduğun-

1 Kâtib nıuslahattin ca- dan bir vazifeye ta-09J4
' “  ; mi avlusu sokak No. 2 yini.
3384 \ Patih - İstanbul.

3124 
3288

men kursundan mezun olduğunu ve emsallerinin 
orta okul öğretmenleri bulunduğunu ve üç sene 
açıkta kaldığından balısile 936 yılında Maarif ve
kâletine müracaatla ilk okul öğretmenliğine tayi
nini istediğinde beş ay sonra verilen cevabda ilk 
okullara ancak ilk öğretmen çıkanlar tayin (‘d il
diğinden tayinine imkân olmadığı bildirildiği 
halde Akşam gazetesinde Eskişehir öğretmen kur
sundan 80 onbaşının öğretmenliğe tayin edildik
lerinin yazılı olduğunu gördüğünü ve bunun üze
rine tekrar müracaat ettiğini cevab alamayınca 
Başbakanlığa ve Reisicümhura da müracaat ey
lediğini ve bir netice elde edemediğini ve genç, ya
şında kııvayi milliyeye iltihak ederek hizmetlerin
den bahsile tayinini istediği halde yine (Eriekte 
çalıştığınız zaman verilen müfettiş raporu menfi 
olduğundan) tayin edilmesine imkân olmadığı 
cevabını aldığını bildirmekte ve öğretmenliğe ta
yin hakkının verilmesini istemektedir.

Arzuhal encümenince Maarif vekâletine gön
derilmiş ve gelen cevab ta; İstanbul Çatalca Da- 
yakadm eski öğretmeni Sabrinin dilekçesi tedkik 
edildiği mumaileyhin 927 yılında Halkalı ziraat 
okulundan mezun olduktan sonra şehir A kursu
na girerek öğretmen olduğu ve Beyoğlu Akpınar 
öğretmenliğine tayin edildiği ve bilâhare Çatal
ca Dayakadın öğretmeni iken 1 - X  - 1930 ta
rihinde müstafi sayılmak suret.ile vazifeden ay
rıldığı bundan"sonra bir müddet İstanbul vakıflar 
müdürlüğü hukuk işleri kâtib na.mzedliğinde ça
lışmış olduğu ve 1936 yılında vekâlete müracaat
la bir öğretmenliğe tayinini istemiş ise de evvelce
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"3 Arzuhal verenle- 
ö j| rin adı, sam ve Arzuhal hulâsası 
^ oturdukları yer

1 - Son tekaüd ka
nunu mucibince ma
aşının verilmesi.
2 - Hakkındaki hak
sız tasfiye ve tekaüd 
kararının kaldırılma
sı.
3 - İşgal zamanında 
memleket için sar- 
feylediği elli bin li
ranın hidematı mes
ture tertibinden ve
rilmesi.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

öğretmenlikte geçen üç yıllık hizmeti esnasında 
muvaffakiyet gösteremediği, İdarî terbiyevî ve 
meslekî sahada faidcli olamayacağı müfettiş ra- 
porile tesbit edilmiş olduğundan kendisine ye
niden bir vazife verilmesi uygun görülmediği bil
dirilmiştir. Encümenimize/** lıenüz karar verilme
den Büyük Millet Meclisine ikinci ve üçüncü 

müracaatları vaki olmuş ve ve tekrar Maarif ve
kâletine gönderilen bu müracaatlarına da evvelce 
birinci dilekçesine bu hususta 29 - X I  - 1937 ta
rihinde oevab verildiği ve başkaca ilâve edilecek 
bir cihet, görülmediği cevabı verilmiştir.

İş düşünüldü : Dileğin mahiyetine göre tayini 
muameleye mahal olmadığının dilek sahibine an
latılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

415 9 - X  - 1939

E sk işeh ird e  H ü k ü m e t  cad d esin d e  SI nu m arada  
Gediz sabık m üddeium um is i  Osman L û t f i  Zaiııı 
imzasi le verilen 23 - 111-  1937 tarih li  arzuhalde 
ha l ik ın dak i  tas f iye  kararının  ka ld ır ı lm ası  iste 
n i ld iğ inden  5 - T V - 1937 tarih ve 19 sayılı  mu- 
k arrerat  c ed v e l in de  yazı l ı  ve  kend is in e  te fh im  
k ı l ın d ığ ı  üzere  d i leğ in in  ted k ik i ı ıe  im kân  ol- 
ırıadrğr E n c ü m e n c e  k a ra r  altına a l ınmıştı  m ü 
teak iben  birisi 1 5 - ITT-1 9 3 8  d iğer i  7 - I V - 1938  
tarih li  iki kıta arzuhalle  t ek ra r  en c ü m en e  m ü
ra ca a t  eden m iistedinin  tekaüd m aaşının  son k a 
nuna gör e  arttırı lmasını , işgal zam anında  m e m 
leket iç in s ar fe tt iğ i  elli bin liranın m esture  te rt i 
b inden  tesviyesi  ve y a  ha l ik ın d ak i  tas f iye  ve  te 
kaüd karar ın ın  re f in i  istem ekte  ve  A d l iy e  v e 
kâ let inden  alman 1 4 -  I V -  1938 ve  21 - T V - 1938 
tarihli  tezk ere lerd e  d i lek ler in in  k anunen  isafına 
im k ân o lm a d ığ ı  b ild ir i lm işt ir .  M u m a i le yh  bu 
de fa  1 3 - I V - 1939 tarih li  d iğ e r  b ir  ist idas ında  : 
E sk i  d i lek ler in i  te k ra r  e v ' r d iğ i  gör ü lm ü ştü r .

îş  d ü şü n ü ld ü  :
Devlet şûrasındaki davası reddedildiğinden 

ve bu sebebi e hakkında Encümence evvelce ka
rar ittihaz edilmiş bulunduğundan dolayı tasfiye 
halikındaki talebine karşı yeniden karar itti
hazına mahal olmadığına ve son tekaüd kanu
nuna göre tekaüd maaşının arttırılması hakkın-

2674 Osman Lûtfi Zaim. 
2311 Hükümet caddesinde 

81 numaralı evde. 
3 îm  ! Eski Gediz miiddei- 
3698 umumisi.

405,9 Eskİ>chİr- 
4268

4183
4408

114
120



—  42 —

13 . | Arzuhal verenle- S 
g | rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
<i ! oturdukları yer

* I daki d değile mestureden para verilmesi hakkın-
daki dilekleri hakkında tayini mvıameleye ma- 

! hal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarilı i

3153 Nevali Selıab ve ar- 
3319 k adaşları.

Muş.

Reis 
Giresun 

I. Sökmen 
Çorum 

N. Kayaalp 
Van 

M. Boya

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan 
fîazianteb 

M. Şahin

Kâtib 
Samsun 

M. Ulaş 
Kırşehir 

Dr. Y. Z. Somer

416 9 - X  -1939

Mahkûm oldukları ce
zanın kış mevsiminde 
infazı.

1934 ve 1935 senelerinde ahvali havaiye vezin 
ve takdirdeki isabetsizlikten doğan noksaniyet do- 
layısile borçlu oldukları bütün cezayı nakdilerin
den 11 000 liraya mahkûm edilerek hükümleri 
katiyet kesbetmiş ve icraca takibata başlamış ve 
her birinin birer inek ikişer keçi gibi hayvanları 
lıaeiz ile sefalete düçar olmuş bulunduklarından 
icra takibatının tevkifini, imkân olmazsa hüküm
lerin kış mevsiminde hapis suretile infazını dile
mektedirler.

Gümrük ve inhisarlar vekâletinden gelen 3 -
12 - 1937 tarihli cevabda: bu ekicilerin ayni me
aldeki telgrafları evvelce vekâlete de gelmiş oldu
ğundan yapılan tedkikatta; mahallinin işarına 
göre kaçakçılık ettikleri sabit olan bu ekiciler 
hakkında verilen hükümlerin katiyet kesbettiği 
ve fakat acizleri anlaşılması üzerine cezalarının 
hapis suretile infazı cihetine gidildiği, kaçakçı
lığı meslek edinmiş olan bu ekicilere gelecek yıl
larda cüret vermemek için cezalarının ehemmi
yetle takibi lüzumlu görüldüğü anlaşılmış olmakla 
beraber hapis cezalarının işlerinin az olduğu kış 
mevsimine tehiri muvafık görülerek bu hususun 
dilek sahihlerine de bildirilmesi hakkında Bitlis 
İnhisarlar Başmüdürlüğüne tebliğat yapıldığı da 
bildirilmektedir.

İş düşünüldü:
i] ncü m ence yapılacak bir muamele olmadığın

dan vekâlet cevabının m üst ed ilere anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
417 9 - X  - 1939

Bolu 
L. Gören 

Ordu 
Dr. V. Demir

Bursa 
M. V. Gerçekcr 

Samsun 
N. Fırat Gl,

Bursa 
N. Ayaş 
Sivas 

A. Öz. Er dem fiil
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« Arzuhal vereni e- 
g j® rin adı, sanı ve 

* oturdukları yer
371 Halil.
350 Anadolu hisarı Gök- 

suda Nişangâh cad
desi No. 1 evde. 
Alaca, mal müdürlü- 

I günden miitekaid. 
Boğaziçi - İstanbul.

3887 ; Hidayet Perçin. Şûrayi devletçe veri- 
4100 Eski varidat talıak- len kararın kanuna

kuk memuru. uymadığından şikâ-
(¡ülnar. yet.

3347 A tıf Eroğlu. Mahkûmiyetinde ha-
3518 (Cezaevinde mahkûm tayı adlî bulundu-

Kandıra mahkemesi ğundan hususî af yo-
eski kâtibi. Jile bu hatanın tashi-

Balıkesir. hi.

Istanbulda Boğaziçinde oturan Alacalı nahi
yesi müdürlüğünden miitekaid Halil, Encümeni
mize! havale edilen arzuhalinde, 1560 kuruş ma
aşla tekaüde sevkedildiğiııdeu ve bu maaşın fazla 
nüfuslu ailesile geçinmesine kâfi gelmediği için 
sefalete düştüğünden şikâyet ederek maaşının 
arttırılmasını, olmadığı takdirde geçmiş hizmet
lerine ve ezcümle Millî mücadelede cephane sev
kıyatında bulunduğu için İııgilizler tarafından 
tevkif edilmek gibi yararlıklarına mukabil lıide- 
matı vataniye tertibinden kendisine yardım ya
pılmasını istemektedir.

İcabı görüşüldü:
Dileğinin yerine getirilmesine mevzuatın mü- 

said bulunmadığını ve keyfiyetin kendisine bildi
rilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

418 30 - V I - 1939

(¡ülnar kazası varidat memuru Hidayet Per
çin, Encümenimize havale edilen arzuhalinde Ma
liye teşkilât kanununun muvakkat kinci maddesi 
mucibince Maliye vekâleti inzibat komisyonunca 
tasfiyeye tâbi tutulması üzerine Devlet şûrasına 
müracaat ettiğini ve fakat Memurin kanununun 
56 ncı maddesinde yazılı olduğu gibi on gün zar
fında müracaat etmemiş olduğu içiıı davasının 
Devlet şûrasınca müruru müddet bakımından 
reddedildiğinden şikâyet etmekte bulunmuş olan 
bu kararın değiştirilmesini istemektedir.

Arzuhal salibinin hakkında verilmiş Devlet 
şûrası kararının tadil veya refini isteyen bu dile
ğinin yerine getirilmesine mevzuatın ınüsaid bu
lunmadığının kendisine bildirilmesine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

419 30 - V I - 1939

Sahte ilâm tanzim etmek suçundan Kocaeli 
Ağır ceza mahkemesince iki sene, ağır hapse mah
kûm edilib bu mahkûmiyeti de temyiz mahkeme
since tasdik edilen Balıkesir cezaevinde mahkûm 
Atıf Eroğlu, Encümenimize havale edilen arzu- 
linde hakkında tatbik edilmekte olan mahkûmiyet

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Tekaüd maaşının art
tırılması.
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Arzuhal verenle- 
£  1 rin ndı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 

oturdukları yer

4026 Yakub Okan. Son çıkan emniyet 
4243 Ticaret ve sanayi o- teşkilâtı kanununun 

dası esnaf cemiyet- 30 nci maddesine is
leri kâtibi. tinaden tekrar me- 

; Zonguldak. muriyete alınması.

kararının Teşkilâtı esasiye kanununun 72 nci 
maddesine muhalif olduğundan bahsetmekte ve 
mağduriyetine nihayet verilmesini istemektedir.

Bu arzuhal Adliye vekâletine gönderilerek 
keyfiyet sorulmuştu.

Gelen cevabda :
Arzuhal sahibinin sahte ilâm tanzim etmek 

suçundan Kocaeli Ağır ceza mahkemesince iki se
ne ağır hapse mahkûm edildiği vaki müracaatı üze
rine Temyiz mahkemesince de kararın tasdik edil
mesi üzerine iadei muhakeme talebinde bulunmuş 
ise de bu talebinin de Adapazarı ağır ceza ınalıke- 
mesinee reddedildiğinden iadei muhakeme için 
Adliye vekâletine de müracaat ettiği vekâletçe 
yapılan tedkikat neticesinde ceza usulü kanunu
nun 327 nci maddesinde yazılı iadei muhakeme 
sebeblerinden hiç birisinin mevcud olmadığı gö
rülmekle Adapazarı ağır ceza mahkemesinin iadei 
muhakeme talebini red kararı aleyhine vekâletçe 
yazılı emir verilmediği ve dosyası vekâletçe tek
rar tedkik edilen bu suçlunun cezasının hususî 
af yolile de ortadan kaldırılmasını mucib adlî bir 
hataya tesadüf edilemediği bildirilmektedir.

Mahkeme derecelerinden geçen ve bütün ka
nunî yollara müracaat neticesinde de kesbi katiyet 
eden bu mahkûmiyet kararı hakkında Encümen
ce bir karar ittihazı kanunî mevzuata aylan ola
cağının arzuhal sahibine anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

420 30 - V I - 1939

İstanbul polis komiser muavinlerinden iken 
hilafı usul arama yaptığı iddiasile polis inzibat 
encümeni tarafından meslekten ihraç edilib hak
kında adlî takibat yapılmak için evrakının Vilâ
yet idare heyetine verilmesi üzerine mezkûr 
heyetçe meni mnahakeme kararı aldığından ve fa
kat mafevk mercie meslekten ihraç kararını bir 
zühul neticesinde, reffettirmediği için kendi
sini mesleke tekrar almadıklarından bahsile polis 
teşkilât kanununun 80 nci maddesine dayanarak 
lekrar polis meslekine alınmasını isteyen Zon- 
guldakta ticaret odasında müstahdem Yakub Oka-
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Encümen karan ve ne sebebden verildiği

nın arzuhali Encümenimize havale edilmekle Da
hiliye vekâletine gönderilmişti.

Gelen cevabta :
Arzuhal sahibinin memuriyeti sırasında ga

reze ıııebııi iki defa vazifesini suiistimal ettiği ve 
polis teşkilât kanununun 80 ııci maddesinden is
tifade edebilmesi için sicilinin ıııüsaid olmadığı 
bildirilmektedir.

Polis teşkilât kanununun 80 ne i maddesinden 
istifade edebilmek sicillin ıııüsaid bulunmasına 
bağlı bir keyfiyet olduğundan ve Dahiliye vekâle
tince arzuhal sahibimi sicillinin mesleke tekrar 
alınmasına müsaid bulunmadığı bildirilmekte bu
lunmasına mebni Eneümeııimizce yapılacak mu
amele olmadığının kendisine bildirilmesine karar 
verildi. . g

Karar No. Karar tarihi

421 30 - V I - 1939

Hulusi İnan. Terfi ettirilerek Ma- 
Ağır ceza mahkemesi latyadan başka bir
nzasmdan. yere tahvili.
Malatya.

Malatya Ağır ceza mahkemesi azasından Me- 
med Hulusi İnan, Encümenimize havale edilen 
arzuhalinde, Darülfünun mezunu olduğu ve 36 
seııedenberi Adliye meslekinde hizmet etmekte 
olmasına rağmen halâ bir reji kolcusu maaşile 
müstahdem bulunduğunu halbuki millî mücadele 
esnasında Denizli müddeiumumisi iken bir çok 
hizmetleri sebkettiğini ezcümle müftünün evinden 
taharri neticesnde 16 sandık fişeği bularak orduya 
teslim ettiğini, memuriyette bu günkü geri va
ziyetinin ise kimsesizlik talihszilik ve himayesiz- 
lik neticesi olduğunu anlatmakta ve terfi ettiri
lerek Malatyadan başka bir yere tayinini istemek
tedir.

İcabı düşünüldü:
Yakında mensub olduğu vekâletçe tatbik edil

miş herhangi kanunsuz bir muamele ve karardan 
şikâyeti varsa bu hususta Devlet şûrasına müra
caatı icab etmekte olduğunun kendisine anlatılma
sına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

422 30 - V I - 1939
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M. Arkut ve arkadaş
ları.
Kadastro fen memu
ru.
İzmir.

Arzuhal hulâsası Erıciiı

Maaşa geçmezden 
önce ücretle çalıştık
ları müddetin teka- 
üdlükleri hesabında 
savılması.

ilen .'e ne sebebden verildi oi

İzmir Kadastro ve fen memurlarından H. 
Türk Damar ve arkadaşları, Encümenimize havale 

i edilen arzuhallerinde, adedleri 120 raddesinde 
! olan ve aralarında 60 - 70 birinci ve ikinci sınıf 

ihtiyat •subayları bulunan Kadastro memurları
nın, ifa ettikleri mühim hizmet ve katlandıkları 
fedakârlıklar göz önünde tutularak, maaşa geç
mezden önce, ücretle çalıştıkları müddetin teka- 
üdlükleri hesabında sayılmasını istemektedir.

Maliye vekâletine gönderilen bu arzuhale 
gelen cevabta :

Arzuhal sahihlerinin dilekleri yerine getiril
mesine 1683 saydı kanun hükümlerinin mâni bu
lunduğu ve 2997 sayılı kanun mucibince maaşa 
geçtikleri tarihden itibaren tekaüd maaşlarının 
tanınmış olduğu bildirilmektedir. 2997 ve 1683 
sayılı kanunlar hükümlerine uygun olan Maliye 
vekâleinin bu cevabı üzerine mesele görüşülerek 
dileklerinin yerine getirilmesine mevzuatın mü- 
said bulunmadığının arzuhal sahihlerine bildiril
mesine karar verildi.

Karar No. ivarar tarihi

423 30 - V I - 1939

366 Ahmed Çiçek.
387 Kasımoğlu.

Bunsuz köyünden. 
Haymana.

Kaza idare heyetince ; Haymana kazasının Bunsuz köyünden Kasım
ın uht-ar hakkında ve- I oğlu Ahmed Çiçek Encümenimize havale edilen ar- 
rilen lüzumu muha- : zulıalinde, kardeşi Muştalanın 929 senesinde Ziraat 
keme kararı hakkın- bankasından istikraz yaptığını ve 1934 senesinde 
da. bu borcun senedi yenilenirken asıl borçlu yerine

haberi olmadan kendi isminin yazılarak ihtiyar 
i  heyetince ue tasdik edildiğini ve keyfiyete 1936 
! senesinde muttali olunca mahkemeye şevki için 
! muhtar hakkında kaymakamlığa müracaatı üze- 
| rirıe kaza idare heyetince muhtarın lüzumu mu- 

J  lıakemesinc karar verildiği halde her nasılsa vilâ- 
| yet idare heyetince bu kararın bozulduğunu ve 
| bunun üzerine Devlet şûrasına vâki müracaatının 
şûraca reddedildiğini anlatarak bu mesele etrafında 

; tahkikat yapılmasını ve bir sahtekârlıkla kendisini 
hiç borçlu olmadığı halde borçlu gibi gösteren
lerin tecziyesini ve tahkikat sonuna kadar da 
Ziraat bankasınca icraî muamelelere tevessül 
edilmemesinin teminini istemektedir.

Devlet şûrası kararlarının Encümenimizce ted-
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kikine kanunî mevzuatın müsaid bulunmamasına 
mobni muhtar hakkında vilâyetçe verilen ve kes
in katiyet ettiği Devlet şûrası kararile teyid edi
len meni muhakeme kararının kaldırılması husu
sundaki dileğinin yerine getrilemiyeceğinin arzu
hal sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

276 Yusuf Ziya Fiş. Kendisine bir vazife
289 Ledid mahallesi ikin- , verilmesi, 

ci îlccik S. No. 24 
A. ölü Yakuboğlu.
Samsun.

3779 Dr. Mulıittin Andaç. Sahibi bulunduğu
3987 Sümer mahallesi. Yav- dükkânın Neşet tara-

ı çın S. No. 36. fından fuzulen işgal
Ankara. edilmesinden şikâyet.

424 30 - V I - 1939

Samsunda mukim Y. Ziya Fiş, Encümenimize, 
havale edilen arzuhalinde, orta mektebin ikinci 
sınıfında okumakta ikeıı dedesinin çok ihtiyar ve 
fakir olduğundan kendisine bakamayacak hale 
düşmesi yüzünden ve bakacak başka kimsesi bu
lunmadığı için tahsilini terke mecbur olduğun
dan ve Devlet demiryolları ile Nafia vekâletine 
bir vazife verilmesi hakkında vaki müracaatlerinc 
kadroda açık bulunmadığı cevabı verildiğinden 
bahsile sefaletten kurtarılması için her hangi bir 
dairede kendisine bir iş ve vazife bulunmasını is- 
lirlıam etmektedir.

Tcabı görüşüldü : Dileğinin yerine getirilmesi 
Encümenimize tayin olunan vazifeler dışında gö
rüldüğünden tayini muameleye mahal olmadığına 
ve kendisine böylccc anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

425 30 - VT - 1939

Aııkarada Sümer mahallesinde oturan Dr. Mu
hiti in Andaç, Encümenimize havale edilen arzu
halinde, sahibi bulunduğu dükkânı berber Neşete 
icar için koııtral yaptığını ve fakat anahtar tes
limi meşrut iken adı geçen Neşetin anahtar uy
durmak suret ile dükkânı fuzulen işgal etmesi 
üzerine 2311 numaralı kanun hükümlerince gay
ri menkule vâki bu tecavüzün bertaraf edilmesi 
için vilâyete vâki müracaatın kabul edilmeyerek 
mahkemeye müracaat etmesi lüzumunun kendisine 
bildirilmiş olmasından şikâyet etmekte ve kanu
nun tatbik edilmemesi yüzünden haleldar olan 
menfaatlerinin tashihine karar verilmesini iste
mekledir. Bu arzuhal Dahiliye vekâletine gönderil
mişti.



— 48 —

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği
13 Arzuhal verenie- 
g £  riıı adı, sanı ve 
<j oturdukları ver

383 Hidayet Ereli. ’ Afyon Müddeiumu-
405 Yüzbaşıoğlu. miliği Başkâtibliğin-

Akınescid mahalle- | de iken imzasile ali
sinden Uzun oluk çeş- 1 ıııb kaybolan bir İn
me S. No. 8 İnmede. ; bancadan dolayı hak- 
Afyon. | kında yapılan taki

battan mağdur oldu
ğundan şikâyet.

Gelen cevabta :
îddia olunan tecavüz keyfiyetinin tesbit edi

lememesi dolayısile 2311 sayılı kanuna tevfikan 
muamele ifasına imkân bulunmadığı bildirilmek
tedir.

İcabı görüşüldü:
Dahiliye vekâletinin cevabı uygun görülerek 

hakkını mahkemeye müracaat yolile araması lü
zumunun dilek sahibine bildirilmesine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

426 30 - V I - 1939

Afyon müddei umumiliği başkâtibliği vazife
sinde müstahdem iken müddeiumumilikte bulu
nan ve kendi imzasile alınan bir tabancanın kay
bolması dolayısile mahkemeye verilib neticede bir 
buçuk ay mahkûm edilmesi üzerine memuriyetten 
istifa ettiğini Encümenimize havale edilen arzu
halinde anlatan Hidayet Ereli, istifasından beri 
gecen dört sene zarfında müteaddid vekâletlere 
memuriyet için müracaat ettiği hiç bir netice el
de edemediği için hakkının verilmesini istemek
tedir.

îcabı görüşüldü : Ortada ziyaa uğramış ka
nunî bir hal bulunmadığı gibi Encümenimiz yo
lile memuriyete tayini de mevzubahs olamayaca
ğının arzuhal sahibine anlatılmasına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

427 30 - V I - 1939

4704 Sadettin Atav. Evini fuzulen işgal S Evinin belediye memuru Avni tarafından fii-
5033 Alsancakta istasyon eden belediye memu- ! zulen işgal edildiğinden ve tahliyesi için Başvekâ- 

şefi ve eski hareket ra Avni den şikâyet. let makamma müracaatinin de bir netice verme- 
müfettişi. mesi üzerine son merci olarak Yüksek Meclise baş
İzmir - Alsancak. i vurmakta olduğundan bahsile İdarî makamdaki

j dosyalarla Nazilli hukuk ve ceza mahkemelerinde
ki üç. dava evrakının celbile tedkikini isteyen îz- 
mirde Alsancakta istasyon şefi Sadettin Atavın 
Encümenimize havale edilen arzuhali okundu ve 
icabı görüşüldü.

Mahkemelere aid mesailden olan bu dileğin 
encümenimizce yerine getirilmesine kanunî imkân
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bulunmadığının ve işin malık emece halledilmesi 
icab etmekte olduğunun arzuhal sahibine anlatıl
masına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

750 Hakkı Sever. Bir memuriyete tayi-
798 Kassar mahallesinde ni ve ayıkta kaldığı

6/1 No. hanede zamanlara aid maaş-
.3448 p ervarj pjşjjj malmü- hırının verilmesi. 
3626 dürü.

Siird.

428 30 - V I - .1939

Bir memuriyete tayini ve açıkta kaldığı za
manlara aid maaşlarının verilmesini isteyen Per
vari kazası eski malmüdürü Hakkının Encümeni
mize havale edilen arzuhali Maliye vekâletine 
gönderilmişti.

Gelen cevabda, arzuhal sahibinin vekâlet inzi
bat komisyonunun 8 - I - 1927 tarihli ve 119 sa
yılı kararile ve memurin kanununun 49 ncu mad
desine dayanılarak memuriyetten çıkarılmış oldu
ğu ve mezkıır komisyonun kazaî mahiyette olan 
bu kararına karşı ancak Devlet şûrasına müra
caat yolu mev'eud bulunduğu ve Devlet şûrasına 
da müracaat edib lehe karar aldığına dair vekâ
letin' bir malûmat bulunmadığı cihetle arzuhal sa
hibinin inzibat komisyonunun kararının refile bir 
memuriyete tayinine ve açrkta geçen zamana aid 
maaşlarına dair olan talebinin yerine getirilmesine 
kanunî imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

tcabı görüşülerek Maliye vekâletinin cevabının 
yerinde görüldüğünün arzuhal sahibine bu su
retle anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

429 30 - V I - 1939

4090 Fatma Özkaya.
4312 Yılmazlar mahalle

sinde Örmeliden İ- 
mamoğlu Ahmed eşi. 
Ünve.

Harb malûlü koca
sından öldüğü tarih- 
den kendisine ve ço
cuğuna maaş bağlan
ması.

Üııyenin Yılmazlar mahallesinden Fatma ö z 
kaya, Encümenimize havale edilen arzuhalinde, 
harb malûlü olan kocasının ölüm tarihinden 
itibaren çocuğuna ve kendisine maaş bağlanması 
hakkında Millî Müdafaa ve Maliye vekâletlerine 
vaki müracaatlarına menfi cevab aldığından 
bahsile bu dileğinin yerine getirilmesini istemek
tedir.

Bu arzuhal M. M. Vekâletine gönderilmişti.
Gelen cevapta: Arzuhal sahibinin iddia et

tiği 129 numaralı tefsir karan sağlığında veri- 
lemiyen (Bir defaya mahsus) 200 liralık arazi
nin öldükten sonra varislerine intikal edeceği 
hakkındadır; Halbuki malûl erlere bağlanan ma-
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lûliyet maaşları, malûliyetleri devam etmek 
şartile şahıslarına münhasır olduğu ve bunların 
maluliyet maaşlarının öldükten sonra öksüzlerine 
intikal edeceğine dair de tekaüd kanununda hiç 
bir hüküm mevcud olmadığı gibi bu (Kanunun 
41 nci maddesinde terfih zamlarının yetimlerine 
intikal etmiyeeeği) yazılı bulunduğu ciehtle di
leğinin yerine getirilmesine kanunen imkân 
yoktur denilmektedir.

icabı görüşüldü : M. M. Vekâletinin yukarı
da yazılı cevabının kanuna uygun görüldüğü
nün ve dileğinin yerine getirilemiyeceğinin arzu
hal sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar "tarihi

430 30 - VI -1939

4176 Halil Parmaksız. 
4401 Kasımpaşa Piyale 

i Tahtaköprü sokak 
s No. 25 

İstanbul.

Mağduriyetine niha
yet verilmesi.

3802 Ahmed Aktürel. 
4012 Avukat, 

i Salihli.

Memuriyet maaşla
rından aldığı fazla 
paralarm kendisin

den istenilmemesi.

îstanbulda Kasımpaşada mukim Halil Par
maksız; Encümenimize havale edilen telgrafında 
Akay idaresinden bir mikdar ikramiye ile çıkarıl
masından sızlanmakta ve kendisine tekaüd maaşı 
bağlanması hususunda evvelce Yüksek Reisliğe 
vâki müracaatını tekrarlamaktadır.

Halil Parmaksızın, evvelce sunduğu arzuhal 
üzerine Encümenimizce verilen 1273 sayılı ve
21 - III - 1938 tarihli kararın henüz kendisine 
tebliğinden evvel telgrafla böyle bir müracaatta 
bulunduğu anlaşdmış olduğundan bu hususta ya
pılacak muamele olmadığına ve evrakının hıfzına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

431 30 - V I - 1939

Salihli avukatlarından Ahmed AJktürel, Encü
menimize havale edilen arzuhalinde Adliye mes
lek mektebi mezunu olmak hasebile 22 lira ma
aşla Alaşehir sorgu hâkimliğine tayin edilerek beş 

sene hizmetten sonra istifa eylediğini teadül kanu
nunun 7 nci maddesine göre 20 lira maaşla tayi
ni icab ederken 22 lira ile tayin edilmiş olmasın
dan dolayı Divanı muhasebatın iki lira füzulî te
diyede bulunulduğu ileri sürülerek hakkı rücu- 
ları mahfuz kalmak şartile sarfedenler namına 
zimmet kayid ve hüküm olunduğu hakkındaki ka-
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1 rarının, kendisi daha evvel üç buçuk sene Devlet 
hizmetinde bulunduktan sonra Alaşehir Sorgu hâ
kimliğine tayin edilmiş olduğu cihetle bu kara
rın ve hakkında tatbik edilen muamelenin yan
lış olduğunu iddia etmekte ve düzeltilmesini 
istemektedir.

Bu arzuhal Divanı muhasebata gönderilmişti. 
Gelen cevabda; arzuhal sahibinin 22 lira maaşlı 
memuriyete tekaddüm eden 20 lira maaşlı memu
riyette üç sene bulunmamış olduğundan 22 lira 
maaşlı memuriyete tayini bu memuriyet maaşım 
almağa bir hak bahşedemeyeceği ve ancak 20 lira 
maaşa müstahak olabileceği cihetle ikinci kânun 
1930 dan ilâ mayıs 1930 gayesine kadar 20 ile 22 
lira maaş arasında olan ceman 30 lira farkın ka
nuna muhalif olarak tediye edilmiş olduğundan 
muhasib Ali Galibten tazminen tahsiline hükme
dilmiş olduğu bildirilmektedir. Divanı muhase
batın bu kararı bu mevzuata uygun görüldüğü
nün arzuhal sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  51 -
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5210
5580

Memed Uzun. 
Eski tapu kâtibi. 
Yıldızeli.

Vekâlet emrine alın
dığından ve tekrar 
memuriyete tayini 
için vâki müracaatı
nın kabul edilmedi
ğinden şikâyet.

Yıldızeli eski tapıı kâtibi Memed Uzun, En
cümenimize havale edilen arzuhalinde, vekâlet 
emrine alındığından ve tekrar memuriyete ta
yinine dair vaki müracaatının kabul edilmedi
ğinden şikâyet etmekte hakkında tatbik edilen 
muamelenin kanunsuz olduğunu ileri sürerek 
bir memuriyete tayini suretile mağduriyetine ni
hayet verilmesini istemektedir.

Maliye vekâletine gönderilen bu arzuhale 
gelen cevabda, 2997 saydı teşkilât kanununun 
muvakkat birinci maddesinin tatbiki sırasında 
arzuhal sahibi Memed Uzunun pek kısa memu
riyet zamanında yaptığı yolsuz işlerden dolayı 
tevkif edilmesi ve muhakeme altında ve vekâ
let emrinde bulunması sebebile hakkında 1777 
ve 2919 sayılı kanunlar ahkâmının tatbikinin in
zibat komisyonunca kararlaştırılmış olduğu bil
dirilmekte ve arzuhal sahibinin tekrar tavzifi 
idarenin takdirine tâbi bulunduğunun Devlet 
şûrası kararıl e de müeyyed bulunduğu ilâve 
edilmektedir.
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C O İ
Arzuhal verenle-' 
rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası i  Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği 
oturdukları yer

Filhakika arzuhal sahibinin vaki müracaatı 
üzerine Devlet şûrasınca davacının halen vekâ
let emrinde bulunması ve bu gibilerin tavzifi 
de salâhiyetli makamın takdirine muallak mese
lelerden olması lıasebile bu husus idarî davaya 
zemin teşkil edemiyeceğinden davasının reddine 
karar verildiği anlaşılmakta olduğundan hak
kında Devlet şûrası kararı meveud bu meselenin 
Encümenimizce tedkikine, ve arzuhal sahibinin 
dileğinin yerine getirilmesine kanunî mevzuatı
mız müsaid bulunmadığının dilek sahibi Memed 
Uzuna anlatılmasına karar verldi.

Karar No. Karar tarih i

433 3 0 - V I -1939

3326
3327

3.410
3497

3498 
3582

A. Fehmi Can ve Mardine dönmesine 
arkadaşları. müsaade edilmesi.
Matar mahallesin de 
oturan tapu müdüri
yetinden miitekaid 
Mardinli.
Diyarbakır.

Mardinde ticaretle meşgul iken babası Ahmed 
Can ile birlikte Diyarbakır'da ikamete mecbur 
edilen Mardinli tüccar Muhittin Can; 917 sene
sinde memuriyete intisab ettiğini ve millî müca
deleye. iştirak etmiş on yedi senelik memur iken 
istifa ederek dört senedeııberi Mardinde ticaretle 
meşgul ve babasından ayrı bir evin sahibi ve hiç 
bir şeyle alâkası yok iken Diyarbakır» sevk sure- 
tile Ticaret ve hesablarının yüz üstü kaldığından 
ve babası Ahmed Fehmi Can ise 44 sene muhte
lif mahallerde tapu müdürlüğü yaparak memleke

te hizmet etmiş ve lekesiz olarak tekaüde sevkedil 
rııiş 75 yaşında bir ihtiyar olduğundan Mardin 
emniyet müdürü Muhittin ve Vali Fehmi tarafın
dan haksız yere ağalık islinad edildiğinden aile- 
sile beraber Diyarbakrra sevkedildiğinden bahsile 
her ikisi de ayrı ayrı hallerle Meclis Riyasetine 
müracaatla Mardine iadelerini istemektedirler. 
Encümenimizce keyfiyet Dahiliye vekâletine 
sorulmuş, gelen cevabi.ı ; Ahmed Fehmi Canın 
kısmı azami Mardiııiıı Mansuru köyünde ve Zün- 
ııari bahçelerinde oturduğu ve zaman zaman bu 
muhitte asayişi bozan ve bir kısmı da Cenubda 
bulunan Taşlı âşiretinin reisi olduğu ve şu sıra
larda hııdud mmtakasında kalması mahzurlu gö
rüldüğünden garb vilâyetlerinden birinde naklen 
iskân için Heyeti Vekile kararı istihsaline değin 
oğlu Muhittin Can ile birlikte muvakkaten umu
mî müfettişlik merkezi olan Diyarbakıra götürül-
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1*T Arzuhal verenle- . 
3 o rin adı, sanı ve ı Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

oturdukları yer j

3157 K. önarar ve arka- Nahiye olan Aliağa 
3323 daşları. çiftliğinin kazaya

Aliağa nahiyesi C. tahvili.
II. P. Başkanı.
Aliağa çiftliği.
İzmir.

376 i Necdet Tığlıoğlu. ; Sanayii harbiye su-
39g Müstahkem mevki bayı olmalarının te- 

cebhane deposu tü- mini, 
fekçisi.

; Çatalca.
355 ; Şükrü ökten.
376 üçüncü tayyare defi 

top taburu 8 nci ba
tarya 8 nci sınıf ışd- 
dak makinisti Şev- 
ketoğlu.
İstanbul.

dükleri ilâve olunmaktadır.
Şu hale nazaran Encümence tuyiııi muameleye 

lüzum olmadığına karar verildi.

Karar No. lvarar tarihi

434 30 - VI - 1939

iznine bağlı Aliağa çiftliği nahiyesinin kaza 
haline konulması dileğini lıavi mezkûr nahiye C. 
11. P. Başkanı iv. Una ra ve arkadaşlarının Yüksek 
Reisliğe sundukları arzuna! Encümenimize ha
vale edilmekle keyiiyet Dahiliye vekâletinden 
sorulmuştur.

Gelen cevabda; kısa mesafelerle dört kazaya 
hem lıudud olan bu nahiyenin hem nüfusu hem 
de gelir kaynağı itibarile kaza haline getirilme
sine mahal olmadığı ve esasen bütçe zaruretle
rinin de bu dileğin yerine getirilmesine mâni 
bulunduğu bildirilmektedir.

Dahiliye vekâletinin Encümeııimizce yerinde 
görülen bu cevabının arzuhal sahihlerine anla
tılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

435 30 - VI -1939

Çatalcada müstahdem mevki cephane deposu 
tüfekçisi Necdet Tığlıoğlu ile üçüncü tayyare 
defi topçu taburunda ışık makinisti Şükrü Ük- 
teıı, Encümenimize havale edilen arzuhallerin
de askerî Sanayi lisesi mezunu oldukları halde 

i askerî memur olarak istihdam edilmediklerin
den şikâyet etmekte ve 1494 sayılı kanunda ya
zılı sanayii harbiye subaylığı smıfına geçiril
melerini istemektedirler.

İş düşünüldü :
Kanunî mevzuatın dileklerinin yerine geti

rilmesine müsaid bulunmadığının ve kanun tek- 
; lif etmek ise Encümenimize tayin edilmiş vazife

ler dışında bulunduğunun dilek sahihlerine an
latılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

i 436 30 - VI -1939
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j® r in  adı, sanı ve
oturdukla il yer 

2518 Mustafa Nalçacı.
2650 Ahielvan mahallesin

de Nalçacıoğulların- 
daıı Hidayetoğlu. 
Kırşehir.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

Bir vazifeve tayini. Dilek, sahihi üçüncü dela olarak verdiği is
tidalarına rağmen heııüz bir vazifeye tayin kılın
ma« lığın dan şikâyet eylediği anlaşılmış ve vaki 
tedkikatta 21 - IV -1936 tarih ve 347 numaralı 
ve 3 0 - X l ! -  l936 tarih ve 550 numaralı. Encü
mence müttehaz iki kararla bu kabîl dilekler 
hakkında Encümence bir muamele yapılmasına 
kanunen imkân olmadığı hususunun dilek sahibi
ne anlatdınasr tekarrür eylemiş olduğundan l>u 
defaki istidasmıııda bu sebebten dolayı hıfzedil
diğinin kendisine ikinci defa olarak anlatrlma- 
sıııa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

437 30 -V I -1939

Rs. M. M. Kâ.
Giresun Aydın Samsun Balıkesir Bolu Bursa

I. Sökmen F. Tiritoğlu I/ût f i  Gören Nevzat Ay as

Çorum Denizli Gazianeteb Gümiişaııe Kırşehir Ordu
N. Kayaalp T. Bcrkay M. Şahin Ş. Erdoğan Dr. Y. Somer Dr. V, Demir

Samsun Sivas Sivas
N. Fıra t II. Işık Z. Başa m

T. B. U. M. Mtfbaast
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^  Arzuhal verenle
ri % riıı adı, sanı ve 
^ oturdukları yer 
530 i Alımed Şahin.
556 1»c.v' 1 (vı<; el eh i camii 

imam ve hatibi. 
Osmancık.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Maaşın ıtı arttırılma sı. Almakta olduğu maaşla geçinemediğinden ve 
30 seneye yakın bir müddeti hizmet ita edegel- 
mekte olduğundan maaşının arttırılmasını iste
mektedir.

Tâbi olduğu mercie müracaatta muhtar olan 
dilek sahibinin bu dileği hakkında encümence bir 
karar ittihazına ve muamele icrasına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

438 20 - XI - 193i)

466
590

Binbaşı Avni Köknar! Tekaüdlüğürıde ıııek- 
Askerlik şubesi reisi. ■ t ebe gi.riş tarihinin 
Mc(*idüzü. esas tutulması.

488 ■; 
512-

Muhtelif mekteblerde okuyarak kiicük zabit
likten muvazzaf zabitliğe irtika etmiş sin tahdidi 
suretile tekaüdlüğüne gidilirken dokuz senelik 
hizmet müddeti zıyaa uğratılmış olduğundan te
kaüdlüğünde mektebe giriş tarihinin esas tııtul- 
masını istemektedir.

Hâdisenin mahiyetine göre 3410 sayılı kanun 
hükümleri dairesinde arzuhal sahibinin salâlıiyct- 
tar Askerî temyiz mahkemesine müracaat etmesi 
icab ederken bu kanunî yolu ihmal eylediği anla
şılmakla encümence yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

439 20 -X I  -

Valıat Hamıırabi. 
İzmir Muamelât mü
fettişi Rayiğan so
kağında No. 29.
Karsı vaka - İzmir.

Yanlışlıkla memuri- llakkıııdaki tasfiye kararı Devlet, şûrasının 
yotlon çıkarılarak kay- hükmile refedilmiş ise de memuriyet hayatında 
bet t irildiği müddet ve kaybettiği müddetleri ve mahrum kaldığı maaş- 
maaşlarmı islemekte- ları istirdad için mevzuatı kan un iyeden istifade
dir. sinin teminini istemektedir.

Kanun teklifi mahiyetinde olan dilek hakkın-
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”« Arzuhal verenle- 
g rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 

«5 oturdukları yer

504 î Seniye Tekirdağ ve Yollarının temini 
528 | ar. hakkında.

Topçular caddesi Asrî 
apartınıan No. 1.
Taksim - İstanbul.

520 Süleyman Araz. . Tekaüd maaşı ta 
54(; Hacı İshale mahalle- ; sini istemektedir 

sinde Kömürcü sokak 
i No. 5.

Balıkesir.

Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

da tayini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

440 20 - X I -1939

Arsa ve evlerinin kâin olduğu çıkmaz sokağın 
kendi arsalarından yer vermek suretle çıkar 
yola bağlanmasını belediyeden istedikler halde 
talebleri isaf edilmemiş ve çıkmaz yol ahere 
satılmış olduğundan yollarının temini muame
lesinin ıslahı istenmektedir.

Belediye dairesinin ittihaz eylediği karardan 
mutazarrır olanların idari, kazaî mercilere mü
racaat hakları der kâr bulunduğundan hu kanun 
yolunu ihmal eylediklerinden vaki olan müra
caatları üzerine Encümence bir muamele yapıl
masına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

441 20 - X I -1939

Gümrük memuru iken 1920 sayılı kanuna 
tevfikan alâkasının kesilib tekaüdlüğü icra kı
lınmak üzere evrakının Divana sevkedildiği ve 
Divanda hizmet müddeti yirmi seneden noksan 
görülerek ancak ikramiyeye müstahak görül
düğü ve vekâlet aleyhine Devlet, şûrasında açtı
ğı dava reddedilmiş ise de harb cephelerindi! 
geçen müddeti hizmetlerine bir misli zam olun
duğu takdirde müddeti hizmeti yirmi altı seneye 
baliğ olacağı kendisine tekaüd maaşı bağlanmak 
sur etile haksızlıktan vikaye edilmesini istemek
tedir.

Sebkeden dava münasebetile müstedinin id- 
diasile alâkadar dairenin mukabil iddiasını 
tedkik ve halleden Devlet şûrasının taraflarca 
muta olan kararını Yüksek Meclisin 803 numa
ralı kararı mucibince ref veya tadile Encüme
nimizin salâhiyettar olmadığının müstediye an
latılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

442 20 - XI -1939
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Arzuhal verenle-! 
| rin adı, sanı ve j ısüs-cjnq p^nzjy  

oturdukları yer
562 i  Şerif Ali Praşova. Hakkında verilen Şû- 
589 : Çayırlı halice 1411 S. ' ra ve mahkeme ka- 

No. 54. Bakkal Selim ! ra'rlarınnı bozulması, 
vasıtasilc.
İzmir.

İS72 Fatma ve çocukları, ö lü  kocasından maaş 
1:179' ö lü  Haşan karısı, tahsisi.

Orta nahiyesinin Ye
nice köyünde.
Canları.

542 : Sami Baş,ara,
568 ı î (.'(̂  eski polis me 

: murlarından Pazar 
kaşı mahallesinden 
Silifke.

528 ! Ata Bayazıd, Memed
55 4  : Karpuz ve Osman 

Can.
Emekli Temyiz mah
kemesi azasından. 
Maraş.

Encümen kararı ve 11e sebebden verildiği

Balkan harbi muhaciri olmak itibarile kendi
sine tahsis kılınan evin bilâhare mahkeme kararile 
elinden istirdad olunduğundan ve tarafından 
Devlet şûrasına açılan bir davası da refedildiğin- 
dcıı bu davalara aid dosyaların celbile kararın 
bozulmasını istemektedir.

Büyük Meclisin 803 numaralı kararma tevfi
kan kazaî mercilerce karara bağlanan hâdisenin 
yeniden Encümenimizce tedkikine imkân olma
dığına karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

443 20 - X I  - 1939

1934 de kocasının ölümünden sonra maaş tah
sisine mütedair muamelenin ikmali ve sefaletten 
kurtarılması istenilmektedir.

Sorulup merciinden alman malûmata göre bu 
işe aid muamelât ikmal edilmiş ve Çanları mal- 
müdürlüğüne bildirilmiş olduğunun dilek sahibi
ne anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

444 20 - X I  - 1930

Bir hâdise yüzünden mahkemeye sevkedilmiş 
; ve neticede beraet etmiş ise de meslekten ihracı

na dair verilen karar refolunmamış ve tazminat 
da verilmemiş olduğundan yeniden tavzifi ve 
mümkün olmazsa tazminat verilmesini istemekte
dir.

Dilek sahibi ile mercii aidi arasında tahad- 
düs eden bu ihtilâfın Devlet şûrasına müracaatla 
halledilmesi iktiza edeceğinden Encümenimizce bü 
husus için tedkikat icrası ve karar verilmesi müm
kün olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

445 20 - X I  - 1939

içme ve bağ ve bahçelerine aid sularını Ma
raş belediyesi hotbelıot zaptetmekte olduğundan 
ve vaki şikâyetleri üzerine gelen teftiş heyeti ve 

i mülkiye müfettişi belediyeyi iltizamcn kendi hak- 
I larmı zahire çıkarmadığından bir fen heyetinin 
i izamını ve belediye su tesisatı inşaatının tatilini 
j istemektedirler.

Yeniden tavzifi ol
mazsa tazminat veril
mesi.

Belediye su tesisatı 
inşaatının tatili.
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H Arzuhal veren le- 
’gj £  rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 

oturdukları yer

489 Tahir Çetin. İstanbul veya Antal-
522 Sıhhat, memuru. yaya tahvili.

Viranşehir.

394 Saadet Araz. Eğitmenliğe tayini.
4^5 öğretmen vekili Ka

vaklıdere köyünde.
İzmir.

472 Haşan Fehmi Akça- Asrî bir fırın açtııa-
596 oğlu. İskele caddesin- larına müsaade edil-

de No. 11 fırın sahibi, mesi.
Üsküdar - İstanbul.

515 Haşan Gölmen . 1 Yardım istiyor. 
541 Körler sokak No. 23. j 

Kadıköy - İstanbul.

Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

Mülkiyetleri altında bulunan sularını kanun
suz olarak belediyenin zaptetmesi ve vaki şikâ
yetlerinin İdarî kanaldan nazara alınmasına mü
tedair iddia ve şikâyetleri bir dava mevzuu ola
rak tedkik mercii kazaî salâhiyeti haiz merciler 
olduğundan encümence bir muamele icrasına 
mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

446 2 0 - X I -1939

Dört çocuğunu okutmak ve ailesini geçin
dirmek için bir derece terfi ile İstanbul veya Aıı- 
ta lvaya tahvilini istemektedir.

Dileğinin mahiyetine göre tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

447 2 0 - X  I -1939

Öğretmen vekilliğinde heveskâr olduğunu 
eğitmenliğe tayinini istemektedir.

Alâkadar mercie müracaat edilebileceğinden 
Encümence tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

448 20 - XI - 1939

Tesis edeceği bir şirketle açmak istediği asri 
bir fırının projesinin verilmesini istemektedir.

Kanunî mercielre müracaatta muhtar olan 
dilek sahibinin bu arzuhali üzerine tayini mua
meleye mahal olmadığına karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

449 2 0 - X I -1939

Çalışmayacak derecede akciğerlerinden hasta 
olduğundan yardım edilmesini istemektedir.

Bu şekildeki dilekler hakkında Encümence 
bir muamele yapılmasına imkân olmadığının 
müstediye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

450 20 - XI -1939



rt Arzuhal verenle
ri o rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
-< oturdukları yer
512 : Hüseyin Sofuoğlu. İş istiyor.
536! Askerlik yabancı şu

besi yanında İstan
bullu Derviş Çeliktaş

■ yazıhanesinde, 
i  Ankara.

514 Ömer Koç. Et nakliyesiniıı keıı-
540 ! Kasabkr cemiyeti re- dilerinde bırakılması, 

isi.
• İstanbul.

487 Abdullah Çil. İnhisar depolarında
511 ! Yagkapan Kasab han. kapueuluk veya bek- 

kat 1 sabık Mavnacı- «iliğe tayini, 
lav cemiyeti reisi.
Galata - İstanbul.

512 I Sabiha' Yaşın. i Yardım istiyor.
526 Eski Kayseri mebusu 

ölü Veli Yaşın eşi. j 
Çanakkale.

Kendisile anasını geçindirmek üzere bir iş 
verilmesini istemektedir.

Dileğin mahiyetine göre tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

451 20 - X I -1939

Et nakliyesiniıı bir imtiyaz halinde belediye
lere verileceği şayi olmuş ise de bu işin ellerinden 
alınması bir çok vatandaşların işsiz kalmasını mu- 
cib olacağından ellerinde bırakılması istenilmek
tedir.

İstanbul belediyesinin hak ve kanun dairesin
de yapabileceği bir işten kendilerini mutazarrır 
addedenlerin kanuna istinad etmek suretile salâ- 
yettar mercilere müracaat hakları derkâr oldu
ğundan bu dilek üzerine encümence yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

452 20 - X I -193!)

Millî mücadelede cephane şevkinde fedakârlık 
göstermiş ve şimdi çalışamıyacak derecede ihti
yar düşmüş olduğundan fakrü haline mebni in
hisar depolarında bekçilik ve kapuculuğa tayinini 
istemektedir.

Hizmet ve memuriyet için Hükümet dairele
rine müracaatta muhtar olan dilek sahibinin di
leği hakkında encümence bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

453 20 - X I  -1939

Kocasının ölümile fakir kaldığından ve üç 
çocuğunun tahsil masraflarını temin edemedi
ğinden muavenet yapdmaamı istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

454 20 - XI -1939
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Encümen kararı ve ne sebebdeıı verildiği

Borcundan dolayı arttırmaya çıkarılan evi
nin icraeıı ikamete tahsis sürelik; satışından sar
fınazar edilmiş olmasına rağmen hakikate aykı
rı olarak başkaca evi olduğu tesbit edilerek gı
yabında yeniden arttırma muamelesi yaptırıl
mış ve evinin başka ele geçmesine sebebiyet ve
rilmiş ve müsebbibler

£ Arzuhal verenle- 
3 j® rin adı, sam ve 

oturdukları yer 
4!)!) Aziz Çobanoğlıı.
523 lskenderpaşa mahal

lesinde Deniz cadde 
119L simle No. İS.
1249 Trabzon.

482 Necib Şerefli.
506 Ş^yh mahallesinde'. 

Muğla.

493 Hüseyin Akayduı. 
517 Mülkiye cezaevinde 

mahkûm.
Diyarbakır.

Arzuhal hulâsası

Zıyajj uğrayan huku
kunun iadesi.

Maasöğüt, Hisar önü 
örkiiz çiftliklerinin 
Hükümet tarafından 
istimlâki.

Mahkûmiyet cezası 
mn refi.

aleyhine neticelenmiş 
celbi ve zıyaa uğrayan

hakkında vaki davası da 
olduğundan dosyalarının 
hukukunun iadesini iste-

mektedır.
Adlî ve kazaî mercilerden sadır olan karar

ların tebdil ve tadili şeklinde sebkedeıı dilek 
hakkında encümende bir muamele yapılamıyaca- 
ğıııa karar verildi.

Karar No. Karar tariiı i

455 20- XI - l'.Kii)

1330 yılında tapuda mukayyyed kıymetleri 
17 küsur bin lira iken bu defa arazi tahririnde 
376 bin liraya çıkarılan ve o ııisbet üzerinde ver
giye tabi tutulan orman ve çiftliklerinin işletme 
masrafları hariç olarak muhafaza ve memur ve 
vergi masrafları on bir bin lirayı geçmekte oldu- 

; ğundan orman kısmının Devlet ormanı ittihaz
■ edilmek ve çiftlik kısmının da içinde yaşayan iki 

yüz köylü aileyi topraklandırmak üzere Hükümet 
tarafından istimlâki istenilmektedir.

Şahsî veya umumî bir hakkın ihlâli ve kanunî 
mevzuata aykırı bir hâdise veya muameleden do- 

: layı şikâyet veya müracaatta bulunmayan dilek 
sahibinin alâkadar Hükümet makamlarına müra
caatta muhtariyeti tabiî olduğundan Encümence 
bir muamele yapılmamasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

456 20 - X I  - 1939

Van ve Kâzımpaşa hudud taburu lıesab memu
ru iken kanunsuz un mubayaasından suçlanarak 
sevkedildiği Diyarbakır kolordu askerî mahke
mesinden dört buçuk seneye mahkûm edilmiş ise 
de mahkeme; muhakeme usulü kanununa tevfi
kan teşekkül etmemiş ve hâdisede alâkadar olan
ların kanunsuz muameleleri vesikalarile mahke
meye arzedilmiş olduğu halde nazara alınmamış



— 7 —

"a Arzuhal verenle- 
g ¡® rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
«j oturdukları yer

17.» B edr iye  Özden. İcranın ve borcu n un
499 Kazancı mahallesi  mu- tecili, 

kayy idoğ lu  ölü Kabri 
eşi.
Niksar.

501 Ali  H a yd a r  Tenkiz. İskânlarının 1 emin i.
525 A rzu ha lc i .  M idil li  m u 

hacirlerinden Tuhaıı-  . 
bey  mahalles inde No.

619 7/
Edremit .

495 Sabri Erbii . İhmal ve terahisin-
519 V e te r in e r  m üdürü .  don do lay ı  hakkında 

M ard in .  takibat yap ı ld ığ ından
ibraz eylediği  vesai
kin ve müdafaaııame- 
siııin lâyiki le* tedki-

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

ve askerî temyiz mahkemesi de itirazlarını red- 
deylemiş ve müracaat eylediği Devlet şûrası da 
salâhiyetsizlik noktasından davasını reddetmiş 
olduğundan lıakkındaki kararın bozulmasını iste
mektedir.

Şikâyet gerek usule ve gerek esasa mütedair 
olsun kazaî salâhiyeti haiz melıakimden sadir olan 
kararlar üzerine tadil ve ıslah gibi her hangi 
bir şekilde encümende karar ittihaz edileıniyeceği- 
nin müstediye anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

457 20 - X I  -1939

Eytam sandığından istikraz eylediği paraya 
mukabil rehin verdiği evini icradan satılığa çı
kardıklarından sıkıntılı zaman geçinceye kadar 
icranın ve borcunun tecilini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

458 20 - X I  -1939

îskâıı için kendilerine verilen arazinin az 
olduğundan ve kanun mucibi bağ ve meyvelik 
yeri verilmediğinden Sıhhat ve İçtimaî muave
net vekâleti aleyhine Devlet şûrasında sebkedeıı 
davası reddedilmiş bulunduğundan bu kararın 
bozülmasilc iskânlarının teminini istemektedir.

Âli Meclisin 803 numaralı kararı veçhile en
cümen Devlet şûrası Deavi dairesinin kararını 
bozamıyacağından müstediye anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

459 20 - X I  -1939

İhmal ve terahisinden dolayı hakkında yapı
lan takibata karşı verdiği müdafaana mesi ibraz 
eylediği vesaikin lâyikile tedkiki ile haksız bir 
muameleye meydan bırakılmamasınm teminini is
temektedir.

Kanun dairesinde yapılacak muamele ve it
tihaz olunacak karardan kendisini mağdur te
lâkki ettiği surette kanun yollarına müracaata 
hakkı mahfuz bulunan müstediııin vaki bu mü-
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* Arzuhal verenle- 
g ©♦• rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encüıııeıı kararı ve ne sebebden verildiği 
<  oturduklan yer

raeaatı üzerine encümende yapılacak bir muame
le olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3837 ı Hicriye Eteni Mutlu. Bonolarının kıyme- 
3635 Kâzını Sahan kızı tinin sukutuna mâni 

Avukat Klein Matlu-, 'tedbirler alınması hak 
bun refikası ve Volo kında, 
mübadillerinden.

746 Şevki Eren. Tekaüd maaşının dü-
778 i Lâleli < îülseli apart- ; sjoI t ilmesine dair, 

marnınla Evkaf miis- 
teşamğından nıüte 
kaid.

! İstanbul.

576 Memduh Celeson. Da'vasımı kanunî mer- 
603 -M. Müdafaa V. Te- cido bakılması hak- 

kaüd şubesinde ikinci i  kında, 
sınıf muamele me
muru.
Ankara.

460 20 - X I -1939

Gayrimübadil olan babasının Yunanistana 
terkettiği servete mukabil cüzî bir nakid ile kıy
meti düşük %  45 nisbetinde aldığı bonolarla 
sefaletten kurtulamadığından bu bonoların kıy
metinin sukutuna mâni tedbirlerin alınması is
tenmektedir.

Maliye vekâletinden alınan cevaba göre 3523 
sayılı kanun hükümleri dairesinde gayri
mübadil işleri tasfiye edilmiş olduğundan arzu
hali hakkında başkaca yapılacak bir muamele kal
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

461 20 - X I  -1939

Mesbuk olan hizmet müddetlerine nazaran 
mahsus tekaüd maaşının hesabında zühul ihti
mali bulunduğundan tahsis muamelesinin düzel
tilmesini istemektedir.

Farzedilen zühulün düzeltilmesi için tahsis 
muamelesinin vaki olduğu zamandaki ahval ve 
kaidelere tevfikan kanunî mercilere müracaat et
meden hâdisenin bidayeten encümende tedkiki- 
ne imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

462 20 - X I -1939

Mesbuk hizmetlerine mükâfaten 400 numaralı 
kanundan istifadeye lâyık görülerek binbaşılık
tan yarbaylığa terfi lüzumuna dair encümence 

1 müttehaz karar infaz edilmiş ise de iki rütbe ara
sındaki maaş farkını vermiyen M. Müdafaa vekâ
leti aleyhine 3410 numaralı kanuna tevfikan As
kerî temyiz mahkemesine açtığı dava mahkemei 
müşarileyhaca, esas hâdiseyi halleden Arzuhal 

j encümenine müracaatta muhtariyet kararile red- 
| dedilmiş olduğundan davasının kanunî mercide 
; bakılmasının teminini talebdeıı ibarettir.

Dilekçeye ilişik Askerî temyiz mahkemesinin 
I kararile encümene bir derece rütbe terfiine a id
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Arzuhal verenle- 
►® rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 

oturdukları yer

529 ' Mustafa Işık. Hakkmda verilen
555 ! Emir Salimoğlu. ' mahkeme kararının 

' İncesu kazasının Ka- bozulması, 
rabisar nahiyesi Ka
le köyünden.
Kayseri

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1 kararı da ledkik olunmuştur.
Askerî şahısların zat işlerine taallûk eden 

muamele ve ihtilâfların mercii tedkiki tayin eden 
3410 numaralı kanunun muvakkat birinci mad
desinde muhtelif mercilerde bulunup derdesti 
tedkik bulunan işlerin dahi Askerî temyiz mah
kemesine devri lüzumu zikredilmekte ve binaen
aleyh bu kabîl işlerin münhasıran Askerî temyiz 
mahkemesinde tedkik ve halli için bir amme ni
zamı teessüs etmiş bulunmaktadır. Kanunun 
neşrinden evvel salâhiyetli merci olan Arzuhal 
encümeninde ittihaz olunup bahse mevzu olan ka
rardan tevellüd eden ve fakat kararın ittihazı za
manında meveud bir ihtilâf mevzuu olmayan bir 
tedkik sahasına girmemiş bulunan bu günkü hâ- 

; diseyi amme nizamı esasına muhalif olarak A r
zuhal encümeninin cümlei salâhiyetinden addet
mekte isabet görülememiştir. Bu itibarla kanu
nun neşrinden evvel Arzuhal encümeninde kara
ra bağlanan bir hâdise mıinasebetile ortaya aske- 

! rî şahısların zat işlerine müteallik çıkan tâli ve 
müteferri yeni bir hâdise ve ihtilâfın tedkik mer
cii amme nizamı zaruretile Askerî temyiz mahke- 

; mesi olduğundan meselenin encümende tedkikiııe 
imkân bulunamamıştır. Bununla beraber kazaî 
salâhiyeti haiz Askerî temyiz mahkemesinin ka- 

! rarlarını ref ve tadile de encümenin salâhiyeti bu
lunmadığından bahsedilen kanunda yazılı usul 
dairesinde arzuhal sahibinin kanunî yollara mü
racaat etmesinden başka yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

463 20 -X I  -1939
İrsen kendisine aid olan tarla hakkında as

liye hukuk mahkemesinin aleyhinde verilen ka
rar hak ve hakikate ve kanuna uymadığından 
ve son derece mağdur ve perişan kaldığından 
bir çare bulunmasını istemektedir.

Yüksek Meclisin 311 numaralı kararı veçhile 
mahkemelere aid işler ve onlardan sadır olan 
kararlar üzerine encümence karar ittihazına im
kân olmadığına karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

464 20 - XI -1939
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519
545

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer 

Memed Akın. 
Şişmanoğlu. 
Leylekprnar mahal
lesinde.
Ağrı.

Arzuhal hulâsası ı Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Mağduriyetten vika
yesi.

Sekiz taksitle Maliye Hâzinesinden aldığı 
gayrimenkullerin %  25 taksitini ödemek ve 
mütebakisinden zimmeti ibra kılınmak üzere bu 
babdaki kanunun müsaadesine binaen bu gayri- 
menkulleri Hâzineye iade hususundaki iradlı 
gayrimenkullere şamil olmadığından bahsile di
leğinin isaf edilmemesinden şikâyet olunmak
tadır.

3524 numaralı kanunda iadesine cevaz veri
len ve verilmiyen gayrimenkuller tasrih kılın
mış, maahaza Hazine ile müşteki arasında tahad- 
düs eden bu ihtilâfın tedkik ve halli kazaî salâ
hiyeti haiz mercilere aid bulunmuş olduğundan 
işin Encümenimizde tedkikine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

465 20 - X I  -1939

521
547

Halil Keser. 
Kurşunlu köy 
kından. 
Çanakkale.

hal-
Yolsuz olarak 
guya çekildiği

Ebedi Şefin nutkunu havi kâğıdlara bakkal 
dükkânında öteberi sarmak gibi lâübali hareket
leri vaki olan Borucu Ahmedin muhtar seçilme- 
sindeki yolsuzluğa aid şikâyetinden dolayı jan
darma karakoluna davetle sorguya çekilmesin
den dolayı müşteki bulunduğundan ve ifa ettiği 
hizmetten dolayı taltifini istemektedir.

Dileğin mahiyetine göre Encümence yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

466 2 0 - X I -1939

524 ; Mustafa İlhan.
550 ! Mütekaid gedikli baş- 

j çavuş.
! Mollabayırı çıkmaz 

sokak No. 10.
Fındıklı - İstanbul.

Iş verilmesi veya te
kaüd maaşının arttı
rılması.

Sıhhi arıza sebebile orduya alınmayarak 
cüzî bir para ile tekaüd edilmiş ve baş vurdu
ğu resmî müessesatta da kendisine iş verilmemiş 
olduğundan ya bir iş verilmesi veya tekaüd ma
aşının arttırılmasını istemektedir.

Dileğin mahiyetine göre tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

467 20 - XI -1939
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Arzuhal verenle- 
£  rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 

oturdukları yer
526 Momod Motlikaş. Ilrramiye istiyor.
552 Ayvalı maha'llosinde.

Gülnar.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

Daha evvel reji kolculuğunda ve en son in
hisar idaresi odacılığında çalışmış ve ihtiyarlığı 
sebebile işten çıkarılmış olmasına mebni bir ik
ramiye verilmesini istemektedir.

Kanunen istihkakı olmadığı tahkik kılındı
ğından tayini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

468 2 0 - X I -1939

Reis M. M. Kâtib
Giresun Ordu Samsun

t. Sökmen II. Şarlan M. TJlaş

Bursa Çorum Gazianteb
M. F. Gerçeker N. Kayaalp M. Şahin

Niğde Ordu Rize
Nairn Erem Dr. Vehbi Demir Raif Dinç

Balıkesir Balıkesir Bolu
Feyzi Sözener II. Karan Lûtfi Gören

Gümüşane Kırşehir Kocaeli
Şevket Erdoğan Dr. Yusuf Somer /. Tolon

Samsun Sinob Tokad
Naşid Fırat t. Cemal Aliş M. Develi

■m-*'
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Devre : VI T. B. M. M.
A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ

İçtima : 1

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

— «  Sayı: 1 1 # * —

13 -XI I -  1939 Çarşamba

S 1 Arzuhal verenle- 
\ £  rin adı, sanı ve 
i oturdukları yer 
84 ' Ali Riza Aşık.

§8 i Askerî fişek fabrika
sı ambarında. 
Ankara.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Maraşın düşman ta
rafından işgali sıra
sında zayi olan em
valinden dolayı taz
minat verilmesi hak
kında.

Adana ve Maraş düşman tarafından işga
linde millî kuvvetlerle çalıştığım Ermeni!er ta
rafından ihbar edilmesi üzerine düşman Divanı 
harbince müebbeden harpse mahkûm ve i 1 ran saya 
sevk edilerek on beş bin lira nakid ile 45 bin liralık 
eşyayi tüccariyesi gasbolundtığundan ve bilâha
re vatana dönmüş ise de aç ve yurtsuz kaldığın
dan bahsile kendisine tazminat verilmesi tale
binden ibarettir.

Keyfiyet encümence Maliye vekâletinden so
rulmuş ve alınan cevabda! müstedi 622 sayılı 
kanuna tevfikan her nekadar tazminat istiyorsa 
da emval ve emlâki düşman, ussat ve lüzumuna 
mebni Hükümet tarafından tahrib edilmiş olan
lara verilecek emlâkin tevzii hakkmdaki kanu
nun bir ve ikinci maddelerini muaddel 622 nu
maralı kanunun mülga olduğu 2033 numaralı 
kanunla tasrih edilmiş olduğundan, bu yoldaki 
zarar ve ziyan mazbatalarının ashabı için artık 
bir hak ifade edemiyeeeği bildirilmiştir.

İcabı görüşüldü:
Kanunî imkânsızlık karşısında müstedinin 

dileğinin yerine getiril em iveceği ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

469 30 - V I - 1939

4896 : Iİalis Arat,
5245 P. T. Eski müdürü. 

İğdır.
5240
5620

Tekrer memuriyete 
alınması hakkında.

Zimmetine geçirdiği 2 500 lirayı ödediğinden 
ve mahkemece hükmolunan üç ay hapis ve altı 
ay memuriyetten mahrumiyet cezalarını bitirdi
ğinden tekrar memuriyete alınması talebinden 
ibareli ir.

Encümence keyfiyet Muhabere ve münakale



960
102

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve
oturdukları yer

Arzuhal hulâsası

1411
1483

Şahab ve arkadaşları. 
Gayrimübadiller ce
miyeti namına. 
İstanbul.

Terbantiye aid fabri
kanın gayrimübadil- 
lere verilmesi hakkın
da.

3597
3791

Hayriye.
Asım karısı. 
Kadastroda. Eğe ine
medin evinde misa
fir.
Ankara.

Boşanma sırasında 
dermeyan ettiği salâ
hiyetsizlik iddiasının 
nazara alınması hak
kında.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

vekâletinden sorulmuş ve alınan cevabda, Halis 
Aratın mahkemeye verildiği zaman 1150 sayılı 
kanunla hükmü meri nizamnameye tevfikan 
işıen meni tarihinden itibaren azledîldiği ve 
malıkûm edilmiş ise de borcunu ödemedikçe tek
rar tavzifi cihetine gidilemiyeceğinin 11-1V-1936 
tarihli yazı ile Erzurum müdürlüğüne yazıldığı 
ve halen iki yüz dört lira 87 kuruş daha borcu 
kaldığı ve bunun tahsil edilmemesi sebebinin de 
tahkik edilmekte olduğu bildirilmiştir.

İcabı görüşüldü: Müstedi hakkında yapılan 
muamelenin kanunî olduğuna ve bir an geri ka
lan borcunu da ödemesi lâzım geldiğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

470 30 - VI -1939

Adanada Yunan tebaasından Terebantiye 
aid fabrikanın bcrmucibi kanun gayrimübadil
lere verilmesi talebidir.

Arzuhal ve merbutatı Maliye vekâletine gön
derilmiş ve alınan cevabda (bu fabrikanın Ha
zine alacağından dolayı 1339 yılında icra dai
resince müzayedeye çıkarılarak 202 700 lira be
delle Ziraat bankası uhdesine ihale ve 16 teşri
nievvel 1339 tarihinde de tapuya raptedildiği 
bildirilmiştir).

îcabı görüşüldü : Bahsi geçen gayrimenkul 
icra merciince Hazine alacağından dolayı 1339 
yılında satılmış olduğundan gayrimübadilleriıı 
hukukuna taallûk eden 3341 tarihli ve 543 sa
yılı kanunun neşrinden mukaddem olması iti- 
barilc mezkûr malın ayni veya bedeli üzerinde 
gayrimiibadillerin hakkı mevzubahs olamıyacağı- 
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

471 30 - V I -1939

Kocası Ali tarafından İstanbul Üçüncü hu
kuk mahkemesinde aleyhinde açılan boşanma 
davasına karşı dermeyan ettiği salâhiyetsizlik 
iddiasının mahkemece dikkate alınmadığının 
beyan ve şikâyetinden ibarettir.

Keyfiyet Encümence Adliye vekâletinden 
sorulmuş ve alınan cevabda müstedinin bu hu-



Arzuhal yerenle
rin adı, sanı ye
oturdukları yer

ıSBSüjnrç pqnzıy j Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

3399
3571*

Ragıb Erten 
Belediye üyelerinden. 
Siird.

Belediye zabıta âmiri 
tarafından tahkir 
edildğini ve belediye 
Reisinden şikâyetini 
havidir.

3058
3218

Ömer Hasanoğlu. 
Digora bağlı Türk 
Söğüt) ü muzaf atın
dan.
Cindolu.
Kars.

Asıl memleketi olan
Cindduya nakli hak
kında.

susta Vekâlete evvelce vaki müracaatı üzerine 
hadisenin İstanbul C. Müddeiumumiliğinden so
rulduğu ve buna karşı mahkeme tarafından bo
şanma davasının tahkiki sırasında müddeialeyh 
tarafından vaki salâhiyetsizlik itirazının red
dine ve tarafların geçimsizlik yüzünden boşan
malarına dair verilen kararın bilâhara Temyiz 
mahkemesi ikinci hukuk dairesince de tasdik 
edildiği cevabı alındığı bildirilmiştir.

İcabı düşünüldü: Bu husustaki hükmün ka
tileşmiş olduğunun arzuhal sahibine bildirilme
sine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
472 30 - V I -1939

Belediye zabıta âmiri tarafından kendisine 
hakaret edildiğinden belediye reis vekilinin 
yolsuzluğundan müştekidir.

Keyfiyet encümence Dahiliye vekâletinden 
sorulmuş ve ahnan cevabda:

Müştekinin evvelce Siird vilâyetine vaki 
müracaatı üzerine zabıta âmiri hakkında taki
batta bulunulmuş ve idare heyetince verilen me
ni muhakeme kararına itiraz etmiş olduğundan 
evrakın Devlet şûrasına gönderildiği ve beş se
nelik mesai programı dahilinde bulunan beledi
ye binasının inşasında her hangi bir yolsuzluk 
olmadığı ve Hükümet sıhhat ve baytar müdür
lerinin belediye ve sıhhat ve baytar müdürlükleri 
vekâletinde bulunmalarının belediye kanununun 
77 nci maddesine uygun bulunduğu cihetle iddia 
edilen yolsuzlukların varid olmadığı bildirilmiş
tir.

İcabı düşünüldü:
Müştekinin şahsî davası Devlet şûrasında ol

duğuna göre encümence yapılacak muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

473 30 - VI -1939

Asıl köyü olan Cindoludan kaldırılıp Kars 
vilâyetinin Arpaçay kazasının Gala köyüne nak
ledilmesinden şikâyeti havidir.

Keyfiyet encümence Dahiliye vekâletinden 
sorulmuş ve alman cevabda; müstedinin Cin- 
do köyünde esasen tapulu yeri ve yurdu olma-
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oturduklan yer ,
' dığı gibi üç aileden ibaret olan yakınlarile yal

nız başına meskûn olmayan bu köyde devamı 
ikameti mahzurlu görüldüğünden Arpaçay ka
zasının Gala köyüne yerleştirildiği bildirilmiştir.

İcabı görüşüldü:
Hasanoğlu Ömeriıı iskânı yolunda yapılan 

muamelede kanuna aykırı bir cihet görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3812 j Hüseyin Şükrüoğlu 
4022 Seydişehir.

3452 ' Receb Tekbacak. i Seyyar satıcılık yap- 
3630 Hasanpaşa mahallesi j masına müsaade ve 

j İsmail Hakkıbey so- Tarabyaya gidib gel- 
kak No. 5 kahvede. mek için bilûmum na- 
Kadıköy. kil vasıtalarında mu-

| teber olmak üzere pa
so verilmesi hakkında.

1

474 30 - VI - 193i)

Kaza kaymakamının yolsuz hareketinden şi
kâyeti havidir.

Keyfiyet encümence Dahiliye vekâletinden 
sorulmuş ve alınan ceva’bda, kaza kaymakamına 
isnad olunan hakaret ve silâh teşhiri suçlarının 
mülkiye müfettişliğince yapılan tahkikat sonun
da sabit olmadığı ve hâkimi telıdid etmek yolun
daki iddianın da Beyşehir kaymakamlığına yap
tırılan tahkikat neticesinde kezalik subut bulma
dığı ve bununla beraber hâkim tarafından şahsan 
muhakemeye müracaat edildiğinden bu babdaki 
muhakemenin Konyada cereyan etmekte olduğu 
ve müştekinin kaymakamla alâkası olmadığı hal
de şikâyet etmesinin sebebi 11e olduğu anlaşıla
nı adığı bildirilmiştir.

İcabı düşünüldü:
Muamele tayinine mahal olmadığına karar 

verildi.
Karar No. Karar tarihi

475 3 0 - V I -1939

Seyyar satıcılık yapmasına belediyece mü
saade edilmediğinden şikâyet etmekte ve Trab- 
yaya gidib gelmek için bilûmum nakil vasıtala
rında muteber olmak üzere meccani paso veril
mesini istemektedir.

Keyfiyet Encümence Dahiliye vekâletinden 
sorulmuş ve alınan cevabda müstediniıı askerî 
malûl olmadığı ve kibrit, şeker satmak bahaııe- 
sile dilendiği görüldüğünden nüfus kütüğünde 
kayidli olduğu Tekirdağ'ına sevkedildiği ve ora
dan tekrar Istanbula gelib dilenmeğe başladığı 
cihetle bu hareketinin menedildiği ve kendisi-

Kaza kaymakamının 
yolsuz hareketinden 
şikâyet.
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g j® rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 

oturdukları yer

3679 j Memed Yolcu. İneğini çalanlar hak-
3883 Kürrci hadid köyün- kında kanunî taki-

; den. bat yapılması halt-
Tğrdır - Araç. kında.

4184 !

4964 Sami ve arkadaşları. Dükkânlarının her se- 
5312 Ankara hâl esnafları, ne kiraya verilmemesi 

Ankara. hakkında.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

ııln seyyar esnaf vaziyetinde mahallatta satış 
yapmasında bir mahzur bulunmadığı bildiril
in iştir.

icabı düşünüldü:
Yapılacak bir muamele olmadığına karar ve

rildi.
Karar No. Karar tarihi

476 30 - VI -1939

Evinin ahırından çalınan ineğinin sarihleri 
maydanda iken bu meselenin kapatıldığından 
hahsile müsebbibleri hakkında kanuni takibat 
yapılmasını ve mağduriyetine meydan verilme
mesini istemektedir.

Keyfiyet encümence Dahiliye vekâletinden 
sorulmuş ve alınan cevabda, hayvan sirkatinin 
meni halikındaki kanunun 9 ncu maddesinin tat
biki için kâfi delil olmadığından müşteki Memed 
Yolcunun suçlu olarak gösterdiği Tabir Kızıla 
dair toplanan şüpheler dolayisile evrakın Kas
tamonu vilâyetinin 2 - III - 1938 tarihli ve 42 
sayılı yazası ile O. Müddeiumumiliğine verildiği 
bildirilmiştir.

İcabı düşünüldü:
Mahkemeye intikal eden bu işte encümenimiz- 

ce yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

477 30 - VI - 1939

Dükkânların her sene kiraya verilmesi zarar
larını müeddi, çünkü bir takım hava oyuncuları
nın entrikasına müsaid olduğundan bu hususta 
pratik bir şekil bulunması dileğidir.

Keyfiyet encümence Dahiliye vekâletinden 
sorulmuş ve alınan cevabda belediyeye aid emlâ
kin kiraya vermej, şlerinin 2490 sayılı kanun hü
kümlerine göre yapıldığı ve senelik muhammen 
icar bedeli 5 000 liraya kadar olan gayrimen- 
kullerin kiraya verilmesi işlerinde açık arttırma 
vo eksiltme usulünün tatbik edilmesi yine bu ka
nunun 41 nci maddesi hükmü icabından olub 
kanunun sarahati karşısında müstecirler hakkın-



İT | Arzuhal verenle-
S ; rin adı, sanı ve
£- | oturdukları yer

da istisnaî bir muamele ifasına imkân bulunma
dığı, ancak mezkûr kanunun 64 ve belediye ka
nununun 70 nci maddesinin 10 ncu fıkrasına göre 
bu dükkânların üçer sene müddetle icara verile
bileceği, yoksa Evkaf idaresinin icar işlerinde ta - 
kib ettiği usulün yalnız Evkaf idaresine aid olan 
2388 sayılı kanım bükümlerine tevfikan ihdas 
olunduğundan bunun Hâldeki esnafa teşmiline 
imkân olmadığı bildirilmiştir.

îcabı görüşüldü : Tayini muameleye lüzum 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
478 30 - V I - 1939

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

2064 | Ayşe Şükriye. 
2177 i Belediye ebesi.

| Çay nahiyesi, 
ı Afyon Karahisar.

Tekaüd maaşı tahsisi 
veya ikramiye verü- 
mesi.

65 yaşını doldurduğu halde hizmetine niha
yet verildiğinden bahsile kendisine tekaüd ma
aşı tahsisi veya ikramiye verilmesi dileğidir.

Keyfiyet encümence Sıhhat ve İçtimaî mua
venet vekâletinden sorulmuş, alınan cevabda : 
Müstedinin .11 ağustos 1325 tarihli eski mülki
ye tekaüd kanununun neşrinden sonra hizmete 
girmiş ve 65 yaşını doldurduğundan tekaüd ni
sabını tamamlamış ise de bu kanuna müzeyyel 
4 kânunuevvel 1333 tarihli kanunun ikinci mad
desinin son fıkrası mucibince kendisine tekaüd 
maaşı tahsisine veya ikramiye verilmesine im
kân görülmediği bildirilmiştir.

İcabı görüşüldü:
Memurini mülkiyeniıı icrayi tekaüdüne mü

tedair 11 ağustos 1325 tarihli kanuna müzeyyel
4 kânunuevvel 1333 tarihli kanunun ikinci mad
desinin son fıkrasında, 11 ağustos 1325 tarihli 
kanunun neşrinden sonra hizmeti Devlete alın
mış olan memurin işbu kanun ahkâmından müs- 
tefid olamazlar, denilmesine ve müstedinin hiz
metine nihayet verildiği zaman 25 sene hizmeti 
mesbuk olmasına mebni kendisine eski hüküm
lere göre maaş bağlanmasına veya ikramiye ve
rilmesine kanunen mcsağ görülmediğine ve mü
masili bir mesele dolayısile Meclisçe ittihaz olu
nan 666 numaralı kararın ikinci fıkrasına gö
re yeni hükümlerden de istifade etmesine im
kân bulunmadığının dilek sahibine anlatılması
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
479 30 - V I -1939
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3365 Demir Kılıçlaran ve Ahırlarının kapatıl- ' Ahırlarının kapatılması hususunda Samsun 
3537 arkadaşları. : ması hakkında bele- ; Belediye meclisince verilen kararm hüküm-

| 19 mayıs mahallesin- diye meclisince veri- sü/ addedilmesini istemektedir, 
ı de Bahriye sokağın- i len kararın refine da- Keyfiyet Encümence Dahiliye vekâletinden

da No. 17. ir.
Samsun.

2588 İsmail Taş. , İskân edildiği yerde
2721 : Salihoğlu. j geçinemediğinden kâ-

; Sultanhisar köyünden fi gelecek mal veril- 
Nazilli. m esi hakkında.

! sorulmuş ve alınan cevabda müştekilerin evvelcc 
Vekâlete vaki müracaatları üzerine icra kılınan 
tahkikatta Umumî hıfzıssıhha kanununun 264 
ncü maddesine tevfikan Samsunda ahırlar için 

i bir mıntaka ayrılmasına lüzum görüldüğü ve 
Ziraat vekâletince tanzim olunan ahırlar tali
matnamesine göre hayvan meskenlerinin fenni 

! şartlara uygun olması zaruretine binaen Be
lediye meclisince hayvan ahırlarının şehir için
den kaldırılması yolunda ittihaz olunan kararın 
1 - III -1937 tarihinden itibaren tatbikine baş 
landığı ve müştekiler bu babda kanunî müddet 

i içinde itiraz etmemiş olduklarından 1580 sayılı 
i kanunun 73 ncü maddesine göre tedkikine im- 
’ kân görülmediği bildirilmiştir.

Vekâletin işarı dairesinde yapılan muaıne- 
lenin yerinde olduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

480 30 - VI -1939

İskân edildiği yeıde kendisine verilen iki 
tarla ve bir bahçenin hasılatile ailesinin idaresini 
temin edemediğinden idaresine kâfi gelecek mal 
verilmesini dilemektedir.

Keyfiyet encümence Sıhhat ve İçtimaî mua
venet vekâletinden sorulmuş alınan cevabda, 
(İrandan gelen müstediye yedi dekar incir balı- 
çesile 28 dekar tarla verildiği ve verilen bu mal
ların iskân haddinden noksan ise de bulunduğu 
yerde tevzi harici kalmış millî toprak bulunmadı
ğından başkaca toprak verilemediği ve kendisi
nin istediği bahçe Maliye ile Yürük Ali arasında 
münazaalı olup muhakeme sonunda Mâliyeye in
tikal ettiği takdirde bir kısmının verilmesi mahal
lî kaymakamına yazıldığı bildirilmiştir.

Vekâletin cevabı dairesinde yapılacak bir mu
amele olmadığının arzuhal sahibine bildiriumesi- 
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

481 30 - VI -1939
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3053 A lp Aslan ve arka- 1 Nahiyelerinin tütün 
3213 daşları. ekimi hususunda ser-

Belediye reisi Atabay best yerler meyanuıa 
nahiyesi. alınması hakkında.
İsparta.

3578 Memed Kâzım Bir vazifeye tayini
3 7 7 3  Arakiyeci Hacı Me- : hakkında, 

med mahallesi Pazar- 
>' başı sokak No. 24 

Üsküdar - İstanbul.

4858 Ahmed Çongur. Millî mücadelede lıiz- 
5197 | Mihalgazi nahi- met ettiğine dair 
^gg i ye müdürü. j bir vesika verilmesini
176 S ^ ancar f en memuru ! istemektedir.

Mustafa yanında.
302 Z iie.
319

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

1935 yılından beri nahiyelerinde yetişen tü
tünlerin iyi fiatle satıldığından ve hu satışın tü
tünlerinin iyi vasfına delil teşkil ettiğinden bah- 
sile tütün ekimi hususunda nahiyelerinin ser
best yerler arasına alınmasını istemektedir.

Gümrük ve inhisarlar vekâletinden sorul
muş, alınan cevabda : 3437 saydı tütün ve tütün 
inhisarı kanununa bağlı 1 numaralı cedvelin tü
tün ekimi kısmen yasak vilâyetlerin 34 numara
sında (yalnız İsparta merkez kazasına bağlı Ata
bey nahiyesinde tütün ekilebilir) denilmiş oldu
ğuna göre tayiıd muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

482 30 - VI -1939

Büyük savaşta şimendifer hizmetinde ayağı 
kesilmiş iken tedaviden sonra istiklâl harbinde 
demiryolu işlerinde çalıştığından bahsile malulen 
tekaüd edilmesini veyahud işe alınmasını iste
mektedir. Keyfiyet encümence Nafia vekâletin
den sorulmuş, alınan cevabta : Müstcdinin 1332 
senesinde eski Anadolu - Bağdad demiryolu şir
ketinde müstahdem iken Derbend geçidinde aya
ğından tren geçtiğini tevsik edecek dosyasında 
bir kayid olmamakla beraber bu hâdisenin esa
sen şirket zamanında vukubulması itibarile vekâ
leti alâkadar etmediği ve kendisinin 10 - I - 1939 
tarihinde istifa suretile vazifesinden ayrdmış ve 
hizmeti müddetince vücudundan istifade edile
memiş olması itibarile tekrar vazifeye alınması 
imkânının görülmediği bildirilmiştir.

Vekâletin cevabı yerinde görülerek tayini mu
ameleye mahal olmadığının arzuhal sahibine an
latılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

483 30 - V I - 1939

Millî mücadelede hizmet ettiğine dair eline bir 
vesika verilmesini istemektedir.

Keyfiyet encümence Dahiliye vekâletinden 
sorulmuş ve alınan cevabda, kendisinin 1!)37 yı
lında yaş tahdidine tâbi tutulduğu ve Bilecik 
vilâyetinin işarına göre müstcdinin Cîülpazarı 
kaymakamlığına evvelce vaki müracaatı üzerine
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932
973

1713 Halid. 2500 lira ikramiye
1805 Tepçak mahallesinde verilmesi dileği hak- 

Maliye mütekaidlerin- kında, 
den.
Bodrum.

1 hu hususta da mazbata verilmesi kaza idare heye
tince vazife haricinde görüldüğü ve bu kararın 
vilâyet idare heyetince de tasdik edilerek kendi
sine tebligatta bulunulduğu ve böyle bir hizmeti 
hakkında bir gûna kayid olmadığı bildirilmiştir.

İcabı düşünüldü: Dileğinin yerine getirilmesi 
mümkün olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

484 3 0 - V I -1939

Nazilli kazasında Maliye tahsildarı iken tas
fiyeye tâbi tutulduğu için Devlet şûrasına vaki 
itirazı üzerine tasfiye kararının refedildiğiııden 
ve bu sırada tahakkuk edip 1934 yılı sonunda 
Nazilliye gelen 2 500 lira sayım ikramiyesinin 
verilmediğinden balısile kanunî hakkının korun
masını istemektedir.

Keyfiyet encümence Maliye vekâletinden so
rulmuş ve alınan cevabda; (müstedinin 1927 
senesine aid hayvanlar vergisi ikramiyesinin 
30i lirayı muhtevi 25 -11 -1928  tarihli ve 321 
sayılı ita emri meyanında ve 1928 yılına aid ik
ramiyesinin de 19 - V  -1929 tarih ve 444 numa
ralı ita emrile tediye edilmiş ve iddiasının ne
ye müstenid olduğu kendisine sorulduğu vakit 
ikramiyesini alıp almadığını hatırlayamadığı ce
vabı alınmış ve bahsolunan ikramiyeden esasen 
bir alacağı kalmamış olduğu) bildirilmiştir.

Vekâletin cevabı yerinde görülerek encümen
ce yapılacak bir muamele olmadığının arzuhal 
sahibine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

485 30 - V I - 1939

3510 Halil Kaya. Kanunsuz olarak alı- Köy değirmenleri vergiden muaf olduğu hal-
3697 Terkeş köyünden. nan fazla kazanç ver- de iki su değirmeni için 900 lira kazanç vergisi 

Sungurlu. gisinin düzeltilmesi tarh ve vaki itiraz üzerine bina vergisi komis-
lıakkında. vonu kararile kendisinden 390 lira tahsil olun

duğundan alınan bu paranm kanunsuz olmasma 
mcbni kendisine geri verilmesini istemektedir.

K eyfiyet Encümence Maliye vekâletinden 
sorulmuş v alman cevabda 2395 sayılı kazanç 
vergisi kanununun üçüncü maddesinin 8 nci
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3354 Mustafa Utku eski i  A Slk maaşlarının ve- 
3525 Maliye ikinci daire ı rilmesi. hakkında. 
3240 1 tahsildarı.

3410 Sttri*

| Encümen karan ve ne sebebden verildiği

! fıkrasile köy değirmenleri kazanç vergisinden 
| istisna edilmiş olduğundan 1934 malî yılından 
i  itibaren müşteki namına kazanç vergisi na- 
i mile bir vergi tarhedilmemiş ve şikâyet mevzuu 
I olan vergilerin 1930, 1933 yıllarına aid olub 
i  cezasile birlikte ceman 145 lira kazanç vergisi 
i tarlıedilerek kanunî müddet içinde itiraz edil- 
i mediği için verginin katiyet kesbetmiş olduğu 
i  bildirilmiştir. Bununla beraber müstedi ta- 
; rafından diğerlerine iade edildiği söylenen pa

ranın mükelleflerin vaki itirazlarına mebni 
! temyiz komisyonunun nakz kararı üzerine ten- 
I zilen katiyet kesbeden iradlara göre fazla alın- 
| dığı anlaşılan kısımlara aid olub müstedinin 
| değirmenleri için ilk defa takdir edilen iradi ar 

temyiz komisyonunun 11 - Y  -1933 tarih ve 4602 
numaralı kararile tasdik edilmiş olduğundan 
bittabi kendisine bir şey iade edilmediği ve yu
karıda zikrolunan seneler için tarholunan ka
zanç ve bina vergileri nıccmuumın 450 liradan 

| ibaret olduğu ilâve edilmiştir.
İcabı düşünüldü:
Müstedinin bu hususta Devlet şûrasına açtı

ğı dava da reddedilmiş olduğuna göre yapılacak 
j  bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

486 30 - V I -1939

Vazifesini suiistimal ve dolandırıcılık suçla
rından tahtı muhakemeye alınarak Sürüş asliye 
mahkemesinde yapılan muhakemesi sonunda va
zifesini suiistimalden beraetine ve dolandırıcılık 
suçunun 2330 sayılı a f kanununun dairei şümulü
ne girmiş olmasına mebni bu cihette takibat ya
pılmasına mahal kalmadığına karar verildiğin
den yeniden bir vazifeye tayini ve açıkta kaldığı 
zamana adi açık maaşı verilmesi veya tasfiyeye 
tâbi tutulması yolunda reddedilen dileğinin 
Meclisce incelenmesi isteğidir.

Keyfiyet encümence Maliye vekâletinden so
rulmuş ve alınan cevabda (Müstedinin bu bab- 
da Büyük Millet Meclisi Reisliğine evvelce vaki 
müracaatı üzerine ledelhavale gönderilen cevab
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4786 Hüseyin Hüsnü Sez- ! Tekaüd maaşı tahsisi 
5118 Sin- hakkında,

j Serbest doktor ve 
j kimyager.
! Düzce.

395 i Nuri Tural. Nasbinin düzeltilme-
417 i Millî Müdafaa vekâ- si hakkında.

| leti levazım işleri da- 
! iresi Ş. 5.

Ankara.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

tezkeresinde de bildirildiği veçhile Sürüş Asliye 
mahkemesi gerçi bu yolda bir karar vermişse de 
1452 sayılî kanunun (i rıoı maddesi sarahati karşı
sında müstediye açık maaşı verilmesine imkân ol
mayıp aldığı beraet ve ademi mesuliyet kararın
dan ötürü ancak kesilen maaşlarının emsali ha
sılının nısfı verilebileceği ve dilek sahibinin yapı
lan muameleye itirazen Devlet şûrasına açtığı 
İdarî davanın yukarıda yazılı kanunî sebebi ere 
mcbııi reddedilmiş olduğu bildirilmiştir.

İş düşünüldü:
803 numaralı Meclis kararı mucibince Devlet 

şûrasının hallettiği bu mesele hakkında encüme
nim izce tayini muameleye mahal görülmediğinin 
dilek sahibine anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

487 30 -V I  -1939

24 senelik hizmet müddetine karşı tekaüd 
maaşı bağlanması dileğidir.

Tcabı düşünüldü:
Encümence 24 - X I  -1937 tarihinde 1.114 sa

yı ile mumaileyh hakkında ittihaz olunan kara
rı tebdil edecek kanunî bir sebeb olmamakla 
beraber bu talebi 3410 sayılı kanunun lıudud 
ve şumulü içinde görülmüş olmağla askerî Tem
yiz mahkemesine müracaatta muhtar olduğunun 
anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarih i

488 3 0 - V I - Î  939

1 - V I I - 1338 nasıblı olduğu halde vekâletçe 
sabit, hizmete ayrılması yüzünden emsalinden 
beş buçuk sene sonra teğmen olduğundan ve 
bunun neticesi olarak yüzbaşı rütbesinde yaş 
tahdidine maruz kaldığından nasbinin düzel
tilmesi talebinden ibarettir.

Müstedi bu hususta önce Askerî temyiz 
mahkemesi reisliğine müracaat etmiş ve mez
kûr mahkemece 1 - XT -1938 tarihinde davacı 
halikındaki muamele kanunen katğileşmiş oldu- 
ğ.mdan davasının reddine ve mütebaki 300 ku
ruş mahkeme harcının kendisinden alınmasına
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34lü sayılı kanuna tevfikan karar verildiği an
laşılmıştır.

İcabı görüşüldü:
Askerî temyiz mahkemesinin kararları nihaî 

olduğundan encümenimizce yapılacak muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

489 30 - VI -1939

Reis M. M. Kâtib
Giresun Aydın Balıkesir Bolu Bursa 
/. Sökmen Adnan, Menderes F. Tirit oğlu Lûtfi Gören Nevzat Ayaş

Çorum Denizli Gazianteb Gümüşane Kırşehir Ordu
Ar. K ay adi p T ah ir Berkay M. Şahin' Ş. Erdoğan Dr. Y. Z. Somer Dr. Vehbi Demir

Samsun Sivas Sivas
N. Firat II. Işık Z. Basara

T. B. M. M. Matbaan
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Hıılüsi Oııgün. 
Siiheyilbey cami so
kak No. 12 
Fındıklı - İstanbul.

Arzuhal hulâsası Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Adlî işlerin ehline tev
dii hakkında.

Kanunların hüsnü tatbikin a ve adaletin mat- 
lnb ve miislelzim olan şekilde tevziine muvaf
fak olamayan bu günkü adlî elamanların değiş
tirilmesi ve işin ıslahı lüzumuna dairdir.

Her hangi bir madde ve hâdiseyi ifade etini- 
yen dilekçe üzerine tayini muameleye mahal- 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

490 22 - XT - 1939

210 ükaş Muhittin Çavuş. ! İstiklâl madalyası ve- 
222 İbni şeker mahalle- j rilmesi hakbnda.

' sinden.
(îazianteb.

Millî mücadelede' fîazianteb mulı ar ebel er in
de düşmandan ele geçirdiği toplarla teşkil ettiği 
bataryalar sayesinde yurda yaptığı hizmetlerin 
mükâfatı olub şimdiye kadar elde edemediği ve 
evlâdu ahfadrna manevî bir servet ola'rak birak- 
mak istediği İstiklâl madalyasının bu kere veril
mesini istemektedir.

Millî mücadelede hizmeti sebkeden mücalıid- 
lerden ve bu arada dilek sahibinin de hakkı olan 
bu madalyalım verilmesi iç.in Yüksek Meclisce 
müttehaz 421 numaralı karara göre 1 haziran 
1928 tarihine kadar müracaat edilmesi iktiza 
edib o tarihten sonra yapılacak müraciUı'llerin 
isafı mümkün olmadığından bu bakımdan yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

491 22 - X I  - 1939



652 Ali Riza Kaşlı. Açık maaşı verilmesi
4403 Kızılelma mahalle- hakkında.

j sinde Boyacıali mes- !
683 i e idi imamı.

4640 j Ankara.

H Arzuhal verenle-
ğ jO rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası
< oturdukları yer

3281 Kâmil Alptekin. Yeııi Hâkimler ka-
3452 İcra M. Muavini. nunu ile ihlâl edil-

\ Milâs. miş olan müktesob
i ; haklarının iadesi.

3382 |

5204 Ahmed Oğan, Kâmil.
5574 ; Kırkılır;, Kemal Oy- 

I i;un, Vasfi Erkud.
İzmir îcra memur 

4564 muavinleri.

3545 ,zm ir- 
3735

3269
3439

3364 Osman Çakır.
3536 İcra memur muavini.

Giresun

inhisar idaresinde hizmet görmekte iken yaş 
i tahdidi kanunundan evvel yaşının ilerlediğiıı- 
| den bahsile işten çıkarıldığını ve binaenaleyh ka- 
j ııııııun meriyetine kada'r açık maaşının veril me- 
' sini istemektedir.

İnhisar vekâletinden alınan cevabda tasfiye
■ yolu ile ve tazminat verilmek suret ile işten çı

karılalı müstedinin dileğinin isaf edilemediği 
; bildirilmektedir.

Bu eevab karşısında kendisini haklı telâk- 
! ki eden müstedinin kazaî mercilere müracaatta 

salâhiyeti derkâr olmakla encümence bir mu- 
ı amele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

492 22 - X I  - 1939

Meslek mektebi icra şubesi mezunlarının yeni 
hâkimler kanunu ile ihlâl edilmiş olan müktesob 

; haklarının iadesi hakkında :
Dilek sahibi Kâmil Alptekin, Ahmed Og'an, 

Kâmil Erkılıç, Kemal Oyguıı, Vasfi Erkud ve 
Osman Çakırın Meclis Riyasetinden encümenimi
ze havale edilmiş olan arzuhallerinde; 2556 sayılı 
yeni hâkimler kanunu 766 sayılı eski hâkimler 

; kanununu ilga ettiğini ve halbuki 766 sayılı 
' kanunun 36 ııcı maddesi (Adliye meslek mek- 
; tebinden çıkıpta icra memurluğunda üç sene iyi 
! hizmet etmiş olanlardan Adliye vekâletince tayin 
| edilecek usul ve şerait dairesinde yapılacak im- 
! tilıanda kazananlar üçüncü mertebede icra reis 
| muavinliğine tayin ve birinci sınıf icra reisliğine 

kadar terfi edebilmek hakkını verdiğini) ve yeni 
: hâkimler kanununun ise ayni meslek mektebinin 
i diğer bir şubesi olan miistantık sınıfı mezunları 
; için kanuna ilâve edilen ikinci muvakkat madde 

mucibince eski hâkimler kanunundaki bu 
ı müktesob hakları tanıdığı halde ayni mek- 
j tebiıı icra şubesinden mezun olııb da halen 
ı bu meslekte çalışan icra memurlarının 
; eski hâkimler kanunundaki mükteseb hakla

rının tanınmamış olmasını sarih haklarının ih -
1 lâl edildiğini ve Adliye meslek mektebine «'ire

bilmek için her iki şube arasındaki şeraitin ayni 
; olduğu ve her iki şubenin tahsil müddeti bir se

neden ibaret ve dersler arasında esaslı bir fark

‘ Eneümeu karan ve ne sebebden verildiği
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rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
oturdukları yer

bulunmadığı halde yeni hâkimler kanununun yal
nız müstantık sınıfının mükteseb haklarını tanı
mış ve icra memurlarının mükteseb haklarını ta
nımamış olduğunu ileri sürerek Teşkilâtı esasiye 
kanununa ve adalete mugayir olarak yapılan hak
sızlığın düzeltilmesini istemektedir.

Adliye vekâletinden alman cevabda filhakika 
766 numaralı eski hâkimler kanununda icra me
murlarının arzuhallerinde mevzubahs şekilde 3 
ncü mertebe icra reis muavinliğine tayin ve birin
ci sınıf icra reisliğine kadar terfi edebilirler de
nilmekte ise de bilâhare meriyet mevkiine giren 
2556 sayılı yeni hâkimler kanununun 129 ncu 
maddesinde 766 saydı hâkimler kanunu ile bü
tün zeyil ve tadilleri ve diğer kanunların bu ka
nuna uymayan hükümleri mülgadır, diye sara
haten yazılı olmasına göre meslek mektebi mezu
nu icra memur ve muavinleri hakkında yapdacak 
kanunî bir muamele bulunmadığı bildirilmek
tedir.

îş düşünüldü :
Vekâletin cevabnamesinde izah olunduğu üze

re kanunî bir hüküm ve zaruret karşısında dilek
lerinin yerine getirilmesine imkân olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  â -

493 22 - X I  - 1939

297 ldris ve arkadaşı Kendisine iskân için 
1058 Muhtar Hüseyinoğlu. ! arazi verilmesi hak- 

Emir ekin köyün- 1 kında.
; den Laııkazalı.

Eskişehir.

Kendilerine iskân için arazi verilmediğinden 
müştekidirler.

Keyfiyet encümence Sıhhat ve İ. Mu. Vekâ
letinden sorulmuş ve alınan cevabda müştekile
rin tasfiye talebnamelerile tasarruf vesikalarını
1331 savı!; kanunun 3 ncü maddesinde yazılı 
müddet içinde vermemeleri sebebile kanunen bir 
hakları kalmadığı ve işgalleri altında bulıma-n 
çiftlik arazisi hakkında Hazine i e evkaf idaresi 
arasında açıla,n davanın intaç edilmemesinden 
naşi bir muamele yapdamadığı bildirilmiştir.

İcabı düşünüldü: 1331 sayılı kanını hükmü
ne göre yapılan muamelenin .verinde olduğuna 
ve müştekilerin çiftlik arazisi hakkında görül
mekte olan dava neticesini beklemeleri lâz'm
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293 i Abbas Sağıroğlu. 
1005 ! Kaşaşağı mahallesin

den.
Yalovaç - İsparta.

Oğlundan dolayı 
kendisine maaş tah
sisini istemektedir.

geldiğine karar verildi.
Karar No.

404

Karar tarihi

22 - X I  - 1939

331 <ic şelıid olan oğlundan dolayı kendisine 
; maaş tahsisini istemekledir.

Yapılan tahkikatta dilek sahibinin 60 yaşını 
doldurduğu zamanda1 muhtaç olmadığı ve bina- 

'eııaley 1683 sayılı kanunun 64 :u*ü maddesine 
tevfikan nuistehak bulunmadığı anlaşılmakla alâ
kadar dairece talebinin isaf edilmemesi yolunda 
yapılan muamelede kanunsuzluk görülmediğin- 
kendisiııe anlatılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

495 22 - X I  - 1939

3345 ı Memed Çaydaş ve 
3516 ' İbrahim Altün Çaylı 

köyünden.
Turhal - Tokad.

Ara/.ilerin in haksız o- 
larak alındığından 
şikâyet.

Asırtardanberi batapıı mutasarrıf oldukları 
karyelerinde iki yiiz evde bin iki yüz nüfus mes
kûn olmakta ve altı bin baş hayvanları bulun
makta iken lıududhıTi dahilinde bulunan Tczke- 

Dökeryeri, Ilaııtoprağı, Çornkçu, Çemkör, 
(¡iim-y, Arabören ve Kııyudibi mevkileri inekha- 
ııe için kendilerinden alınarak otlakiyesiz ve su
suz bırakıldıklarından ve müteaddid miira'caat-
I a rina rağmen bir semeri' elde edemediklerinden 
bahsile tedkikat icrasile mağduriyetten vikayele
rini istemektedirler.

Havale üzerine. Dahiliye vekâletinden alınan 
cevabda:

Dilek sahihlerinin evvelce de Dahiliye vekâ
letine vaki müracaatları üzerine yapılan tedki- 
katta'; Turhal nahiyesinde sığır hayvanlarının 
ıslâh ve köylünün boğa ihtiyaçlarını temin mak- 
sadile bir inekhaııe lesisine lüzum hissedilerek 
müsaid bir saha aranması Ziraat vekâletinin
I I  - XT1 - 1934 tarihli emirlerde Tokad vilâye
tine yazılması üzerine 70 - 80 senelerdenberi 
tasarruflarında1 bulunan ve serpiştirme yolu ile 
iskâna tâbi tutulan Kürtlerdcn metruk Çamkur 
ve Katmerkava arazisinin inekhane tesisine mü
said olduğu Ziraat vekâletine bildirilmesi ve 
mezkûr vekâletten gönderilen mütehassıs heye
tin tedkikatı neticesinde bu sahanın inekhane 
tesisine elverişli olduğu tesbit edilmesi üzerine
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ıslahı hayvanat kanununun 5 ııci maddesine isti
naden İcra' Vekilleri Heyeti kararı ve Başvekâ
let makamının 14 - II - 1935 tarihli ve ÎK5 nu
maralı emirlerde mezkûr saha Hazine namına 
1 mart 1935 tarihinde usulii dairesinde, tescil ve 
ta'puya raptedildiği ve tescili nıüteakıb Çaylı 
köklerinin hu ara'ziniıı kendilerine aidiyetini İsrar 
ile iddia etm(*!eri üzerine gerek bu köyün ve ge
rekse mücavir bulunan Arapöreıı ve Arzı pınar 
köylerinin evrakı tasarrufiyelorine müstenid bir 
hakları olııb olmadığı baytar müdürlüğü reisliği 
altında teşkil edilen bir komisyon marifetile ma- 
halhıde yapılan tedkikat neticesi bir vesika gös
teremedikleri buna rağmen bu köylülerin müte- 
addid müra'caatlarım önlemek düşüncesile inek- 
hane taposunun ihtiva ettiği araziden ve ihtilaf
lı noktalardan mülkiyet hakkı Hâzinede kalmak 
üzere üç dört bin dekarlık bir kısmının adı ge
çen köylülerin mera, otlakiye istifadelerini te
inin etmek suretile İdarî bir hal çaresi bulunmak 
istenilmiş ise de köylülerin bu vaziyete o zaman 
muvafakat göstermedikleri halde aynı köylülerin 
gösterilen bu araziden hayvanlarım otlatmak, su
lamak ve zeriyat yapmak suretile bilfiil istifade 
ettikleri bildirilmekte ve köylülerin şikâyetleri
nin yerinde olmadıkları, maksadları in ek han ti
nin yıkdırılması ve bu arazinin kamilen k ayı d sız 
ve şartsız olarak kendilerine verilmesi olııb köy
lünün bu sakat maksadlarının teminine kanunen 
imkân olmadığı ve inekhane tapusmın ihtiva et
tiği arazide bir haklan varsa hükmen istihsal et
meleri lâzım geldiği ve kendilerine de vekâletçe 
bu yolda tebligat icra edildiği ilâve olunmak
tadır.

Encümende iş düşünüldü:
Münaziünfih olan yerlere tapu senedile mu

tasarrıf olduklarını iddia eden dilek sahihlerinin 
bu iddialarını, tedkike memur edilen baytar mü

dürünün tedkikat ve kararında isabet olub olmadı
ğı ve bahsedilen bu yeneriıı hakikaten Kürtlerden 
metrıık bulunub bulunmadığı lâyikile tezahür 
etmemekte ve bin netice bu mevkiler için elde ('ile
bilecek bilumum tasarruf vesikaları üzerine 
mülkiyet meselesinin halli ve iııdeliktiza istim
lâk muamelesine tevessül edilmesi gibi kanunî 
şekiller derpiş edilmekte ise de hâdisenin bu



2  Arzuhal verenle- 
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‘•üukü mahiyetim' göre dilek sahihlerinin hida- 
yeteıı mahkemeye müracaatla iddialarını hük
men tesbit ettirilmişleri lâzım geleceğine karar 
varildi.

Karar No. Karar tarihi

496 22 - X I - J  939

299 Ahmed Kııralk;ııı. Zimmetine geçildiği
315 (iiimrıik idaresi eski paranın bore olarak

memuru. sayılması ile vazifede 
3 Viikseko'a - Hakkâri, istihdamı hakkında. 
400

Zimmetine para geçirdiğinden dolayı mahkûm 
edilmiş ise de evlenme zaruretinden tevellüd eden 
bu vaziyetle Hükümeti; borçlu telâkki edilerek 
istihdamına müsaade edilmesini istemektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

497 22 - X I - 1939

4914 İbrahim (lök. Davasının naklini
5259 <Iiiriinlii. temektedir.

(Yzaevinde mevkuf.
Elbistan.

is- Bir katil hâdisesinden dolayı tevkif edilmiş 
ise de mahallen bitarafaııe tahkikat icrası müm
kün olmadığından davanın nakli istenmektedir.

Adlî ve kazaî mahiyette olan dilek hakkında 
Encümence tayini muameleye malıal olmadığına 

i karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

498 22 - X I - 1939

263 Hikmet Adsız.
276 Devlet, demiryolları 

eski yedinci Afyon 
v>> yeni beşinci Ma
latya işletmesi me- 
mr.r namzedi erinden. 
Al ab t ya.

aksız olarak işten Sümer bank fabrikalarında çalışmakta iken 
i.rıldığı hakkında, haksız olarak işten çıkarıldığından şikâyet etmek

tedir.
Vaki istilâma Iktısad vekâletinden alınan ce- 

: vabta âmirlerine itaatsizlikte bulunmasından ve 
verilen para cezalarına rağmen islâhı hal etme- 
mesinden dolayı vazifesine nihayet verildiğinin 
ve bu hareket iş kanununun 16 ncı maddesi hıik- 

' ıııürıe uygun olduğu anlaşılmakla varid olmayan 
dilek üzerine bir muamele icrasına imkân olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

. 499 22 - XI - 1939
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Mahir Eşoıı.
İsmet paşa mahallesi 
Yaşın sokak No. 1 
Ankara.

Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

tadei memuriyeti ile 
hukukunun verilmesi 
hakkında.

Hakkında garezle isnnd edilen suçlardan do- 
layı işten (‘1 çektirilmiş ise de neticede meni mu
hakemesine karar verilmiş ve fakat Bolu Def
terdarlığının gösterdiği lüzııın ile memuriyet
ten alâkası kesilmiş ve Devlet şûrasına muhte
lif kanunî yollarla açtığı dava ve sebkeden iti
razları reddedilmiş ve Adliye vekâletine karşı 
vaki olan dilekleri de cevabsız bırakılmış oldu
ğundan Meclisçe tedkikat icrasile hakkının ye
rine getirilmesini istemektedir.

803 sayılı karara tevfikan Devlet şûrasının 
kararları üzerine encümende yeniden karar it
tihazına imkân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

500 22 - X I - 1939

178
187

( -eıııal Biçer.
İlhan Köy 14 verese 
namına.
Kmirdağı - Afyon K.

188 Yunus Kırtay.
198 Ikiçeştnelikte Halil 

Ef. mahallesi Ebe so
kak No. 759/8 evde. 
İzmir.

Temyiz ilâmı yolsuz 
olduğundan düzeltil
mesi hakkında.

I h'vlet hizmetinde 
kullanılmasının te
mini hakkında.

Zilyed bulunduğu tarlası Inlnuıhakeme elin
den alınarak diğer bir tarafa verildiği ve Tem
yizdi tasdik edilen ilâm yolsuz bulunduğun
dan evrakının yeniden Mecliste tedkikını iste
mektedir.

Yüksek Meclisin 311 sayılı kararı deiresinde 
mahakimdeiı sadır olan ilâmat.ııı Mecliste tedki- 
krna imkân olmadığından dileğinin reddine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

501 22 - X I - 1939

Harb malûlü olduğundan ve maaş ile geçi- 
nemediğindeiı Devlet ınüessesatında hademelik 
ve sair hizmette istihdamla terfihini istemektedir.

Kanunî evsafı haiz olduğu suretle Devlet nıü- 
essesatında iş isteyebileceğinden encümence ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

502 22 - X I - 1939

190 Muhittin
200 İskele caddesi Alıcı 

Rizeli Durmuş Ali 
v iiıinda.
Kıımknpr - İstanbul.

11aksızlrğa uğradığın
dan dolayı işinin ted- 
kikı ile mağduriyeti
mi meydan verilme
mesi hakkında.

Trabzonda tütüncülük yaptığı sırada inhisar- 
memurlarınm gelib beiye tezkeresini aldıklarını 
ve bu arada kendisini dövdüklerinden akd has
talığına maruz kaldığım ve bu sebeble hukuk 
nu.'hkemelerindc açtığı tazminat davaları haksız 
olar;<k aleyhinde neticelendiğini ve binaenaleyh 
işinin ledkikı ile hukukunun meydana çıkarılma-



8 —
• ' A n u h a l verenle-!
E i ?  rin adı, sanı ve A n u h a l hulâsası! Encümen kararı ve ne sebebden verildiği 
< İ ’ oturdukları yer , ; _

■ sim istemektedir.
Yüksek Meclisin 311 sayılı kararına tevfikan 

1 mahkemelere aid olan nıesail hakkında encümen-I
‘ ce karar ittihaz edilemiyeceğinin müstediye anla

tılmasına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

503 22 - X I  - 1939

364 , Bahaett.in Kiğrikli- Kendisine maddî yar- ! Bir çok hizmetine rağmen 30 küsur lira ile te-
385 | oğlu. dım yapılması hak- ! kaüd edildiği ve hu para ile çocuklarının tahsile

Binbirdirek Piyerlo- kında. devamlarına muvaffak olamadığından kendisine
ti caddesi No. 31 yardım yapılmasını istemektedir,
emekli askerî mua- ' Dileğin mahiyetine göre tayini muameleye
melât memuru. mahal olmadığına karar verildi.
İstanbul. Karar No. Karar tarihi

504 22 - X I - 1939

405 F. Arı. Barem kanununa hü- 1933 yılında İstanbul maliye teşkilâtında alı-
427 Beşiktaş Ihlamur | kümler konulmasını ' nan bir çok memurlar meyanında kendisi ıııağ- 

caddesi No. 12. 1 istemektedir. ı dur bırakıldığından müstahak olanların mağdu-
‘ İstanbul. j riyetlerine mahal bırakılmamak için barem ka

nununa hükümler konmasını istemektedir, 
i Dileğin mahiyetine göre tayini muameleye 
ı mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

505 22 - X I  -193!'

43,S Hüseyin Akay ve i Maddî yardım edil-
462 arkadaşları. mesi hakkında.

S 219 sayılı Barbaros.
714 Tarım kredi koopera- 
746 | lifi ortaklarından.

Çeşme.

! Kuraklık ve fiat düşkünlüğü ve mahsulâta 
1 arız olan hastalık gibi mücbir sebeblerden dolayı 

tahsiline teşebbüs edilen borçlarının tecili isteıı- 
j inektedir.
I Dilek mahiyetine göre encümence tayini ııııı- 
i ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

506 2 2 - X I  1939
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"5 | Arzuhal verenle- 1 
g j| i rin adı, sanı ve ! Arzuhal hulâsası Enciimen kararı ve ne sebebden verildiği 

ı oturdukları yer ^
3380 | M. Bebri Narda. j Eşi Fethiyenin Mu- Eşi Fethiye Nardanm Mudurnu Merkez Cüm- 
3552 ; Akyazı kıdemli öğ- j durnu Cümhuriyet huriyet okuluna naklini talepten ibarettir.

; ret men i Fethiye zev- ' mektebine nakli hak- Alâkadar Hükümet makamından istenilecek 
ci. lunda. olan bu ve bu gibi hususat hakkında Encümence
Avukat. bir karar ittihazına mahal olmadığına karar ve-

j Mudurnu. r ild i
Karar No. Karar tarihi

507 22 - X I  - 1939

212 Salih Akşehir.
224 Alaybeyi Günaydın 

sokak No. 5 emekli 
komiserlerinden. 
İzmir - Kfirsrvaka.

Tekaüd maaşına ko
nulan hacze bir çare 
bulunması hakkında.

Az olan tekaüd maaşile geçinemezken bunun 
üzerine bir de haciz konulduğundan haline çare 
bulunmasını istemektedir.

Dileğinin mahiyetine göre tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

508 22 - X I  - 1939

397
419

403
425

Mustafa Kemal Er
kin.
Yıldız posta caddesi 
No. 81,6 sayılı daire
de.
Beşiktaş - İstanbul.

Murad Gürler.
Dört değirmen kö
yünde.
Gediz.

Bir vazifeye tayinini 
istemektedir.

Yüksek tahsilli olmadığından bir vazife ala
madığını ve bu yüzden a'ile efradile elim vaziyet
te olduğunu ve binaenaleyh nerede olursa olsun 
vazifeye tayini ile sefaletten kurtarılmasını iste
mektedir.

Devlet hizmetlerine girebilmenin kanunî şart 
ve evsafını haiz olan vatandaşların müsaid olan 
yerlerde vazife alabileceklerinden dilek üzerine 
encümende bir muamele yapılmasına imkân ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

509 22 - X L  - 1939

Haksızlığa uğradığın
dan dolayı himaye
sini istemektedir.

Haksız olarak ev ve tarlasından çıkarıldığını 
ve mahkemede açtığı davasının n uhtelif safhala
rından sonra aleyhinde neticelendiğini ve bina
enaleyh yer ve yurddan mahrum olduğundan hi
mayesini istemektedir.

Yüksek Meclisin 311 numaralı kararına tev
fikan mahkemeden sadır olan ilâmlar üzerine en
cümende bir muamele icrasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

510 22 - XI 1939



—  1 0  —

-5 €> 
i  55 
■<
247
260

Arzuhal verenle
rin adı, sam ve 
oturdukları yer 

Hilmi ve arkadaşları.
îktısad, Ticaret, Z i
raat vekâletlerinde 
müstahdem eski ihti
yat zabitleri.
Ankara.

191 Ömer Erdem.
201 Lâhana köyünden. 

Akçaabad..

624 Av ni Sayın.
653 Vakıflar memuru. 

; Tekirdağ.

396 Ali Noyan.
418 Hukuk hâkimi. 

Dinar.

Arzuhal hulâsası i Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Barem kanununa hu-
s ı . s û  ahkâm konulma
sı hakkında.

Hâzineden borçlan
ma suret ile aldığı 
emlâkinin fahiş fia- 
tmın düzeltilmesi hak
kında.

Açıkta ve esarette ge
çen müddetin filî hiz
mete sayılmasını is
tenmektedir.

Kendisinin 15 yaş kü
çük memurlarla bir 
tutulması hakkmda.

Umumî harbde ve millî mücadelede ihtiyat 
zabiti olarak cobhelerdc hizmet gördüklerinden 
yüksek tahsilden mahrum kaldıklarım bu mesele 
hususî vaziyetleri göz önüne alınarak barem ka
nununda koruyucu ahkâm vazedilmesi lâzmıge- 
leceğini ileri sürmektedirler.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

511 22 - X I  - 1939

Borçlanma suret ile Hâzineden aldığı emlâkin 
kıymeti fahiş takdir edildiğinden ve taksitleri 
ödemekte müşkülât çektiğinden yeniden kıymet, 
takdiri ile borçlandırılmasını istemektedir.

Sebkeden bu dilek hakkında Encümence tayi
ni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

512 22 - X I  - 1939

Açıkta kaldığı dokuz ayla Yunanlılar tara
fından tevkifinden yurda avdetine kadar geçer 
müddetin filî hizmet addedilmesini istemektedir.

Müstcdinin daha evvel sebkeden şikâyeti üze
rine dileğin yerine getirilmesine imkân olmadı
ğına dair encümenden 139 numaralı 16-VII-1939 
tarihinde karar ittihaz edilmiş bulunduğundan 
yeniden karar ittihazına mahal olmadığına ve 
evrakının hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

513 22 - X I  -1939

Umumî harb' sebebile askerlikten- terhisten 
sonra yüksek tahsilini ikmal etmiş olduğundan 
barem kanununda, kıdemlerini nazarı dikkate 
alarak kendisinin on beş yaş küçük yüksek tah
sil görmüş memurlarla bir tutulmasını temin 
edecek ahkâm vazını istemektedir.

Kanun vazı yolundaki dilekler hakkında en
cümence tayini muameleye mahal olmadığına 
karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

514 22-X I -1939



«

<
4760
5091

4762
5094

173
182

3517
3346
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Arzuhal verenle- | 
rin adı, sanı ve ¡ Arzuhal, hulâsasj 
oturdukları yer

Fetlıi Ülkü. Resmî dairelerde iş
Ç’ankırı otelinde, mi- i bulamadığından şikâ- 
safir. | yet.
Ankara.

Hikmet Raşyiğit. Bir vazife veya malû- 
Boyacı Lûtfi yanın- | liyet maaşı tahsisi
da. ! hakkında.
Burdur.

Bekir Delikanlı. ! »Sanayii harbiye su- 
Askerî sanatkârlar- ! bayı addedilmesi lıak- 
daıı 46 ncı piyade ı kında, 
alayı 8 nci sınıf.
Adapazarı.

İbrahim Kaynar. A f dileği hakkında.
II asan oğlu cezaevin
de.
Bilecik.

I Encümen kararı ve ne scbebden verildiği

Anasının Ermeni dönmesi olduğundan dolayı 
resmî dairelerde iş edinmekte müşkülât gördü
ğünden buna çare bulunmasını istemektedir.

Kanunen matlub evsafta olan vatandaşların 
alâkadar mercilere müracaat hakları derkâr bu
lunduğundan encümence tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

515 22 - X I -1939

Aydın demiryolu inşaatında parmaklarını za
yi ettiğinden ve Burdur istasyonunda hamallık 
yaparken işine nihayet verildiğinden tekrar 
bir vazifeye veyahud malûliyetine binaen ikra
miye verilmesini istemektedir.

Dileğin mahiyetine göre encümence yapılacak 
| bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

516 2 2 - X I -1939

Askerî sanat lisesinden mezun olduğundan 
askerî memur sınıfından çıkarılarak sanayii har-

I biye subayı olması için kanun tedvinini istemek
tedir.

Kanun tedvinine mütedair dileklerin dinlen
mesine mesağ olmadığının müstediye anlatılma
sına karar verildi, 

i Karar No. Karar tarihi

517 22 - X I  - 1939

Elinden çıkan bir kaza neticesi mevkuf olduğu 
ve tevkifhanede güreşirken kolu kırılmak sure- 
tile kolundan da mahrum kaldığını ve binaen
aleyh, şefkat ve yardıma muhtaç olduğunu beyan 
etmektedir.

Tayini muameleye mahal olmadığına karar ve- 
| rildi.

Karar No. Karar tarihi

518 22 - XI - 1939
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* Arzuhal verenle- 
B rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası i Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

^  oturdukları yer ,
407 llyas Demirsoy. ; 3410 sayılı kanunun
429 Harb okulu alayı bi- | muvakkat 2 nci mad-

1 rinci tabur kumanda- desinin tefsiri hak-
ı m. kında.

Ankara.

4714 Hüsnü Yalçın. j Devlet şûrası tara-
5043 ^ ualîim- fından verilen hak-

. öğdemde mukim A - sız kararın refi hak-
702 ; danalı. kında.
734 | Yusufeli.

982 |
1026

668 ! Bekir Sıtkı. ; Tekaüd muamelcsin-
700 Gürbüzoğlu. j de yapılan haksızlı-

; Tapu kadastro fen ' ğın düzeltilmesi hak- 
lıeyetinde fen memu- kında, 
ru.
Ankara.

,

| Sicilinin vakti zumanile gelmemesinden do- 
| layı hâsıl olan mağduriyetini telâfi için askerî 
; Temyiz mahkemesine müracaat eylemiş ise de da

vasının reddedildiğini ve 3410 saydı kanunun 
; muvakkat ikinci maddesi hükmünün mahrem me- 

saile de şamil olub olmadığının tayinini istemek- 
; tedir.

Kazaî salâhiyeti haiz olan askerî Temyiz mah- 
i kemesinden nıüttelıaz kararnı r» < veya tadili şek- 
| lirıde encümence bir kurar ittihazına imkân ol- 
| madığına ve her hangi kanunî bir hüküm tavzihi 
| talebine mütedair dilekler üzerine tayini mua- 
! meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

519 22 - X I  - 1939

Haksız ve kanunsuz olarak tasfiyeye tâbi tu
tulması yüzünden Devlet şûrasına sebkedeıı da
vasının da yanlış olarak rüyetiııe mütedair ka
rarın Meclisce düzeltilmesi ve zikrettiği kanunî 
sebebi erin nazara alınmıyarak Meclisce de dile
ğinin reddine karar verilmesinde isabet göreme
diğinden işinin tedkikile tasfiye kararının refini 
istemektedir.

Yüksek Meclisin 803 sayılı kararına tevfikan 
Devlet şûrasından müttehaz kararların ref ve 
tadiline imkân olmadığına ve müstedinin aynı 
maalde miiteaddid müracaatları encümence red 
kılındığına binaen yeniden karar ittihazına ma
hal olmadığının kendisine anlatılmasına ve arzu
halin hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

520 22 - X I  - 1939

Millî mücadelede Çölemerik hudud taburu bi
rinci bölük kumandam iken 347 sayılı kanunun 
4 ncü maddesine tevfikan 1340 senesi martında 
tekaüde sevkedildiğini ve haksız olan bu mua
melenin tashihi için Askerî temyiz mahkemesine 
müracaat etmiş ise de davası reddedildiği binaen
aleyh, haksızlığın Millet Meclisince düzeltilmesi
ni istemektedir.

Kazaî salâhiyeti haiz olan mercilerden sadir 
olan mukarrerat ve ilâmların Encümence tadil
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"3 Arzuhal verenle-1 
g o i rin adı, sanı ve j Arzuhal nulâsası 
<i oturdukları yer ;

213 i Şef ika Arsan. i Satılığa çıkarılan evi-
225 Eski Maliye nazırı. ııin önlenmesi hak- 

-Ucmed Ziya eşi. ı kında.
İstiklâl caddesi Altın- 

; bakkal Şahbaz apar- 
tımaıı No. 195 kat:3 
İstanbul.

277 i Kifat. Çankaya. > ladei memuriyeti hak
290 P- T. T. Umum mü- ! kında, 

i dürlüğü posta paket S 
: kontrol şefi Sivaslı i 
j N. Azmi ııezdinde.

Eski Niksar P. T.
; Müdürü.

Ankara.

312 ! Hiza Altınok. j Meclisi idare azalığı
329 Erzincan umumî mec-1 hakkında verilen ka- 

! lis azasından Aydın ! rarının refine dair, 
otelinde misafir.
Ankara.

Encümen kararı ve ne sebebden verildiği

ve tebdiline imkân olmadığının müstediye anla
tılmasına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

521 22 - X I  - 1939

Kocasından kalan yegâue evinin merhun bu
lunduğu emniyet sandığı tarafından satılığa çı
karılmış ise de önlenmesini istemektedir.

Hukuku adiyeye taallûk eden bu hâdise hak
kında Encümence bir muamele yapılmasına im
kân olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

522 22 - X I  - 1939

Tekaüdlüğüne üç sene varken tasfiyeye tâbi 
tutulmuş ve Devlet şûrasına sebkeden davası 
reddedilmiş ve tahsis edilen maaşla geçineme- 
miş olduğundan kararın refi ve bakiye müdde
tinin ikmali için memuriyetine tayinini istemek
tedir.

Yüksek Meclisin 803 sayılı kararına binaen 
Devlet şûrasının kararlarının encümende tadili 
mümkün olmadığnmı müstediye anlatılmasına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

523 22 - X I  -1939

1939 yılında vilâyet umumî meclis azalığına 
seçilmiş ve ancak sekiz seneye malıkûnı edilmiş 
olması sebebile valinin sebkeden itirazı üzerine 
Devlet şûrası Deavi dairesince aleyhine karar ve
rilmiş olduğundan bu kararın bozulmasını iste
mektedir.

Yüksek Meclisin 803 sayılı kararı dairesinde 
Deavi dairesinin kararlarının encümence de bo- 
zulamıyacağının müstediye anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

524 22 - XI -1939
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-?S :C" S fc

336
.357

Arzuhal verenle
rin adı, sanı ve 
oturdukları yer

Ali Osman Şahin. 
Arab camisi Alaca 
meseid mahallesi 'No. 
27 ■
Galata - İstanbul.

Arzuhal hulâsası Encnınen kararı ve ne sebebden verildiği

İstiklâl harbi esna
sında nakliyattan doğ
ma alacağının veril
mesi hakkında.

Millî mücadelede Istanbulda Sandalcılar ce
miyeti reisi iken Millî Hükümetle akdeylediği 
bir mukavele mucibince eslâlıa ve harb malze
mesini nakilden dolayı 59 000 küsur lira alacağı 
olduğu ve bunların nakline aid ilmühaberleri 
şimdiye kadar bazı mücbir sebeblerle bulama
mış, ise. de bu defa elde ettiği için bu alacağmın 
kendisine ödenmesini istemektedir.

Mukaveleden mütevellid bir alacağın tahsili
ne mütedair olan bu iddia için mahkemeye mü
racaatta muhtariyeti dcrkâr olduğundan encü
mende bir karar ittihazına mahal olmadığına kaj- 
rar verildi.

Kurar No Karar tarihi

525 2 2 - X I -1939

.458 : Bekir Ozan.
482 I Eski Çaışamba mah-

• keme. Başkâtibi. 
Samsun.

î . ş i . ' i ı  el çektiril J.iği 
müddete aid mütera
kim maaşlarının ve
rilmesi hakkında.

Zimmetten meni muhakeme edilmiş ve ihmal
den af kanunundan istifade ettirilmiş olmasına 
rağmen işten el çektirildiği müddete aid mü
terakim maaşlarının verilmemesi yolunda Dev
let şûrasının aleyhindeki yanlış kararının ted- 
kikı ile kanunun lehine tefsirini istemektedir.

Yüksek Meclisin 803 sayılı kararı dairesin
de Devlet, şûrasından sadır olan kararların bo
zulmasına ve kanun hükmünün tefsirine encü
menimizin salâhiyettar olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

526 22 - XT -1939

200 .Muharrem Kızılersu. 
210 Yüzbaşı.

192 nci alay 2 nci 
tabur 7 nci bölük. 
İzmir.

1 larcırah kararname
sinin on üçüncü mad
desinin tefsiri veya 
tadili hakkında.

Bir mahalden diğer mahalle giderken baba
sını ve küçük kardeşlerini beraber götürdüğü 
halde bunun için harcırah alamadığından harcı
rah kararnamesinin 13 ncü maddesinin tadil ve 
tefsirini istemektedir.

Kanun tadil ve tefsirini talebe vatandaşların 
salâhiyeti olmadığından ve encümence bu husus
ta bir karar ittihaz edilemiyeceğinden dileğin 
reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

527 22 - XI -1939



is . ' Arzuhal verenle- ’ 
g ğ  i  rin adı, sanı ve Arzuhal hulâsası 
^ ; oturdukları yer
340 ' Aliye Erhan. Kocasının katilinin
361 I Aşağı Külünço kö- mevkuf en ınuhake- 

yiinden maktul İsmail mesi hakkında, 
karısı.
Hilvarı - Urfa.

320 Biıınaz Kukut. Ölen kocasının ınira-
340 Celâl karısı. sından mahrum edil-

Kırkpmar köyünde. memesi hakkında. 
Sapanca.

4056 B. Rüştü Alkuş. ladei memuriyet di- 
5303 Delikoç mahallesi Bo- leği hakkında.

! zaçı S. 24/15 numa- 
217 J ralı ev.
229 i  Kuzguncuk - İstanbul.

690 :
722

319 Hüseyin Kayhan. Süvari fırkası tara- 
339  . Ydm az mahallesi No. ı fından icarla tutulan 

13 dükkânının icar be-
Lüleburgaz. delinin verilmesi hak

kında.

Encümen karan ve ne sebebden verildiği

Kocası îsmaili katleden şahıs aleyhine ikame 
ettiği kan gütmesinden tahaddüs etmiş katil da
vasının mevkufen devamını istemektedir.

Yüksek Meclisin 311 sayılı kararı veçhile mah
kemelere aid olan bu iş baklanda Encümence bir 
muamele yapılmasına imkân olmadığına karar ve
rildi.

528 2 2 - X I -1939

Kendisi ölü Celâlin hakikî karısı olmasına 
rağmen daha evvel çocuk bakmak için Celâlin ya
nında bulunmuş olan bir kadının açtığı davalar
la Celâlin karısı olduğunu tesbit ettirmiş ve bun
dan sonra da Celâlle kendisi arasındaki evliliğin 
kanunî müddeti hükümlerine göre butlanını iddia 
ile bu sefer de kendisi aleyhinde bir hüküm is
tihsal etmiş ve Celâlin emvaline ve tekaüd maaşı
na tamamen tesahüb ile kendisini aç ve sefil bı
rakmış olduğundan himayesini istemektedir.

Yüksek Meclisin 311 sayılı kararına tevfikan 
mahkemeye aid mesail hakkrnda Encümence ka
rar ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

529 22 - X I  - 1939

Ehliyetsizliğinden bahsile haksız olarak mu
allimlikten çıkarılmış ve bu sebeble Devlet şû
rasına müracaat etmiş ise de aleyhinde sadır 
olan karar mağduriyetini temadi etmekte bu
lunduğundan şikâyet etmektedir.

Yüksek Meclisin 803 numaralı kararına tev
fikan Devlet şûrası kararlarının tebdil ve tadil 
şeklinde encümende bir karar ittihazına imkân 
olmadığimn dilek sahibine anlatılmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

530 22 - X I  -1939

1935 yılında süvari fırkası tarafından 96 lira
ya kiralanan dükkânının kira bedelinin tahsilini 
istemektedir.

Doğrudan doğruya mahkemeye aid bir mese
le hakkında Encümende karar verilemeyeceğinin
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dilek sahibine anlatılmasına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

318 Memed Nasih. Hukuku tasarrufiye-
338 Kemerhatun mahalle- i sine Hâzinece vaki 

si Aslan sokak No. 23 | müdahalenin refine 
Beyoğlu - İstanbul. ! dair.

326 AbdüUıamid Özkan. Kesilen tekaiid maa-
346 Süleymaniye türbesi şınnı tekrar verilmesi

içinde bekçi. hakkında,
Bayazıd - İstanbul.

531 22 - X I  -1939

Tapuda namına müseccel evinin 1602 sayılı 
mukabele bilmişi! kanununa tevfikan emlâki ıııil- 
liyece elinden alınmakta olduğundan ve Devlet 
Şûrasında nıesbıık dava da aleyhinde soııa enli
ğinden ve 1936 da Rus tabiiyetinden çıkarak 
Türk tabiiyetim' geçmiş bulunduğundan haksız
lığın giderilmesini istemektedir.

Yii-ksek Meclisin X03 sayılı  karar ına tevfikan 

Devlet şûrasından i tt ihaz o lunan kararın  K.ııcil

melice bozu lmasın ın  m üm k ün  o lmayacağın ın  

dilek sahibine an la t ı lmas ına  karar  verildi.

Karar No. Karar tarihi

532 22 - X I  -1939

Yıldız sarayında Tüfekçi ııamile sabık dev
rede muhafız iken sıhhî durumu sebebilc 1322 
de tekaiid edilmiş ve 1340 tarihine kadar aldı
ğı tekaüd maaşı bu tarihten sonra kesilmiş oldu
ğundan tekrar verilmesini istemektedir.

Alâkadar mercie müracaat ile kanunsuz bir 
muameleye maruz bırakıldığı kanaatinde ise ka- 
zaî mercilere müracaat hakkı derkâr bulundu
ğundan encümence tayini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

533 22 - X I  -1939

Reis 
G i ros un 

/. Sökmen

M. M.
()rdu 

II. Kari av

Kiı 1 ib 
Samsun 
M. Mas

Balıkesir 
F. Sözrner

Balıkesir 
II. Karan

Çorum 
.Y. Katına!p

Gaziantcb 
M . Şahiı\

Kocaeli 
î. T ol on

Niğde 
N. E  rem

Ordu
Dr. Vehbi Demir

Rize 
lî. Dinç

Samsun 
N. Fırat

Sinob 
İ. Cemal Al ıs

Tokad 
M. Develi

T. B. M. M. Matbaan


